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A VÁROS LAPJA

Miskolci Napló
„Zöld 
városrésZ”
a szentpéteri kaput intézményi 
ellátottsága önálló település sze-
repére is alkalmassá tenné.  
városjáró | 8. oldal

KésZenlét 
a tél előtt
bevetésre készek az ave Mis-
kolc kft. munkagépei, máris el-
kezdődhetne a takarítás.  
a város | 4. oldal

siKeres 
Kútfúrás
befejeződött a tervezett geotermi-
kus rendszer első kistokaji vissza-
sajtoló kútjának a fúrása.   
a város | 3. oldal

Élhető és zöldebb város 

A természet és ember harmóniáján alapuló építkezések, városfej-
lesztés egyaránt előnyös a városlakónak, a közösségnek és a termé-
szetnek is. A „zöld város” mozgalom keretében Miskolc ezt próbál-
ja megvalósítani – hangzott el a Magyar Önkormányzati Főkertész 
Szövetség, a Green City Magyarország és Miskolc városa által szer-
vezett csütörtöki szakmai napon.                         » Részletek a 3. oldalon.

Miskolc képei  – a jövőnek
A Miskolci Galéria és a 
Miskolc Városi Könyv-
tár és Információs Köz-

pont által szervezett 
nyílt, szakmai fórum 

középpontjában az egy-
kori miskolci fotók ke-
zelése állt. A kulturális 

intézmények vezetői és 
képviselői többféle ol-

dalról közelítették meg 
a kérdést.

» Részletek a 4. oldalon.
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Főteret: „együtt, közösen, helyben”
Együtt, közösen, helyben – 
ezekkel a szavakkal hívta az 
új főtér tervezésére a miskol-
ciakat a városvezetés. 

A háromnapos workshop – mely 
hétfőtől szerdáig zajlott az Al-
mássy-kúriában – célja az volt, 
hogy közös gondolkodással olyan 
közösségi tér jöjjön létre, melyet 
mindenki örömmel használ.

Kriza Ákos polgármester a ter-
vezést beharangozó sajtótájékozta-
tón néhány hete úgy fogalmazott, 
hogy egy város életében kiemelt 
szerep jut a folyamatos fejlődésnek, 
azonban a fejlesztések végeredmé-
nyének olyannak kell lenni, amit 
minden városi egyformán magáé-
nak érez.

– Nem azért akarunk főteret 
építeni, hogy építkezhessünk, a fő-
térrel egyúttal közösséget is kívá-
nunk építeni – hangsúlyozta akkor 
Kriza Ákos.

A workshopon a város lakossá-
gát képviselő civil szervezetek vet-
tek részt. A tervezés alapja annak 

a 2008-as ötletpályázatnak a díja-
zott hat munkája volt, melyet an-
nak idején a Szent István tér meg-

újítása kapcsán írt ki még az előző 
városvezetés. 

» összeállításunk az 5. oldalon

Vágányzár 
Nem közlekedik az 1-es villa-
mos most hétvégén, december 
3-án és 4-én reggel hét és dél-
után 5 óra között a Diósgyő-
ri Gimnázium és a Diósgyőri 
megállóhely között. 

A vágányzárra azért van 
szükség, mert összekötik a 
régi és az új szakasz felsőve-
zeték-rendszerét, a munkák 
alatt az érintett szakaszon vil-
lamospótlók szállítják majd 
az utasokat.

» részletek a 4. oldalon

Feldíszítették
A Miskolci Városgazda mun-

katársai kedden állították és dí-
szítették fel a város karácsonyfá-
ját a Szent István téren. Egymás 
után rakták fel a hagyományos 
díszeket idéző stilizált csillago-

kat, gyertyákat, modern elemek-
ként pedig ajándékdobozokat, 

szívecskéket – de természetesen 
a villanyfüzérek sem maradtak 
ki. A világítás az ünnepi díszki-

világítással együtt, azzal egy idő-
ben fog működni.

Mikulás-parti a Barlangfürdőben
Idén a miskolctapolcai Barlangfür-
dőbe is ellátogat a Mikulás.

– A hangulatos környezetben 
egyedi, játékos programokkal, nye-
reményekkel várjuk a gyereke-
ket december negyedikén, délután 
1-től 5-ig – tájékoztatott Czinkné 
Sztán Anikó, a fürdőt működtető 
Miskolci Turisztikai Kft. ügyveze-
tő igazgatója. 

Igazi karácsonyi hangulatban, 
vidám játékok, mókás programok 
kipróbálásával tölthetik el az időt 
azok a kicsik, akik az egyedi adott-

ságú Barlangfürdőben kívánnak 
találkozni a Mikulással. Ez persze 
nem lesz egyszerű: előbb ki kell áll-

ni a „krampusz-próbát”, és kincs-
keresésben, játékos vetélkedőn 
is bizonyítaniuk kell a gyerekek-
nek, hogy méltók a nagy alkalom-
ra. Erre kétszer lesz lehetőségük, 
ugyanis két próbasorozat végén, fél 
3-kor és fél 5-kor is megjelenik a 
gyermekek nagy szakállú kedven-
ce, hogy senki ne maradjon le a ta-
lálkozásról. 

– Mindenkit szeretettel várunk, 
látogassanak el hagyományterem-
tő rendezvényünkre! Mindenki 
kap ajándékot, nézzék meg, pró-
bálják ki, hogyan készül a Bar-
langfürdő a Mikulás látogatására 
– mondta el Czinkné Sztán Anikó. 

Közvilágítás:  
ahogy megszoktuk
Miskolcon ismét a korábbi téli rend 
szerint üzemel a közvilágítás – tájé-
koztatott a polgármesteri hivatal. 

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, Miskolcon takarékossági 
megfontolásokból néhány napon 
át reggel 15 perccel hamarabb kap-
csolt ki, este 10 perccel később kap-
csolt be a közvilágítás. 

– Miskolc város vezetésének 
azonban a köz- és közlekedés biz-
tonsága a legfontosabb. A gyakor-
lat azt mutatta, hogy ez a 10-15 
perc a téli időszakban nem alkal-
mazható. A város vezetése ezért 
úgy döntött, hogy a közvilágítás 
működési idejének csökkentését 
csak a tavasztól őszig terjedő idő-
szakban alkalmazza – nyilatkozta 
Dobos Tímea városházi szóvivő. 
További részletek a minap.hu-n.



November 26. | szombat

Miskolc közbiztonságáról a Job-
bik. A város és a megye egyre rom-
ló közbiztonsága volt a témája a 
Jobbik politikusai által szombaton 
megtartott sajtótájékoztatónak a 
párt helyi székházában. Az esemé-
nyen elhangzott, az ország kataszt-
rofális gazdasági helyzete a közbiz-
tonságra is negatív hatással van. 
Szegedi Csanád, Európa parlamen-
ti képviselő arról beszélt, hogy Mis-
kolcon tragikus a közbiztonság álla-
pota napjainkra.

Jótékonyan báloztak a borlo-
vagok. Jótékonysági évzáró gá-
lavacsorát tartottak az István Ná-
dor Borlovagrend tagjai a lillafüredi 
Hotel Palotában szombaton este. Az 
est folyamán a borlovagok borárve-
rést rendeztek, ezúttal is a Miskolci 
Gyermekkórház Onkohematológiai 
Osztályán gyógyuló kis betegeket 
támogatva. Az esten Demjén Fe-
renc népszerű slágerei is elhangoz-
tak, ezen kívül borlovagavatást is 
tartottak, melynek keretében bor-
lovaggá fogadták Demjén Feren-
cet, Döme Jánost és Sebestyén Lász-
lót is.

November 27. | vasárNap

Új templom épült. Felavatták a 
Szent András tiszteletére építtetett 
görög katolikus templomot Szirmán 
vasárnap délelőtt. Az új görög kato-
likus templomra mindenki kíváncsi 
volt, mint ahogyan arra is, ahogyan a 
három harang a helyére került, s első 

alkalommal kondult meg. A szente-
lési szertartást Orosz Atanáz püspök, 
exarcha tartotta, ezt pedig szent litur-
gia követette.

November 28. | hétfő

Komolyzene sztárvendéggel. A 
Művészetek Házában adott koncer-
tet hétfőn este a Reményi Ede Ka-
marazenekar. A Kriston Tamás ve-
zette együttes vendége ezúttal Jandó 
Jenő zongoraművész volt. A közön-
ség Bach, Elgar, Mozart és Liszt mű-
veiből hallhatott összeállítást.

November 29. | kedd

Rendhagyó kiállítás – rendha-
gyó helyszínen. Rendhagyó ki-
állítás nyílt a Városháza udvarán 
kedden. Horváth János miskolci fes-
tőművész Lyukóvölgyben élő, 15-20 
éves fiatalokkal közös munkában el-
készített festményét december 12-
éig tekinthetik meg az érdeklődők. 
Dobos Tímea, a polgármesteri hiva-
tal szóvivője elmondta, talán sokak 
számára meglepő és szokatlan, hogy 
Miskolc város vezetése egy rendha-
gyó kiállításnak adott helyet, de sze-
rették volna közelebb hozni az em-
berekhez az elkészült festményt.

Fiatal kutatókat díjaztak. Fia-
tal kutatókat díjaztak hétfőn a Ro-
tary Club és az Első Miskolci Lions 
Club közös, tudományos pályáza-
tának eredményhirdetésén. A Raj-
tunk múlik a holnap című pályázatra 
olyan tanulmányokat vártak, ame-
lyek napjaink aktuális problémáira 

megvalósítható megoldást kínálnak. 
A szervezők a tervek szerint folytat-
nák a fiatal kutatókat támogató kez-
deményezést, jelenleg az ehhez szük-
séges anyagi háttér megteremtésén 
dolgoznak.

November 30. | szerda

Láthatósági akció. Háromnapos 
baleset-megelőzési és figyelemfelhí-
vó kampányt szervezett Miskolcon 
a „Látni és látszani!” szlogen jegyé-
ben a Miskolci Rendőrkapitányság a  
B.-A.-Z. Megyei Baleset-megelőzé-
si Bizottság támogatásával a gyalo-
gosok és kerékpárosok védelmében 
november 30. és december 2. kö-
zött. Az első két napon a rendőrök 
láthatóságot biztosító eszközöket 
osztottak a gyalogosok és kerékpá-
rosok ellenőrzése során, a harma-
dik napon pedig a Szent Imre Ró-
mai Katolikus Iskolában tartottak 
közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 
Az akció rövid kerékpáros felvonu-
lással zárult.

Miskolci Gyémántok. Gálamű-
sor keretében adták át szerdán dél-
után a Nemzetközi Kereskedelmi 
Központ (ITC) színháztermében a 
Miskolci Gyémántok díjat Németh 
Csaba ultramaraton-futónak, Barna 
György vállalkozónak, a Lézerpont 
Látványtár alapítójának és a Pécsi 
Sándor Guruló Színháznak.

december 1. | csütörtök

Advent az Avason. Az Avasi Gim-
názium előtti téren kezdetét vette az 
adventi forgatag, amely egészen de-
cember 19-ig várja a látogatókat. Csü-
törtökön az első gyertya meggyújtá-
sával indult el a programsorozat. Az 
első ünnepi napon közreműködött a 
gimnázium leány- és vegyeskara is, a 
programot a Miskolci Musical és Dal-
színház előadása zárta.

Először rendeztek finn napot. 
Első alkalommal, de hagyomány-
teremtő szándékkal szerveztek finn 
napot csütörtökön Miskolcon. Az 
egész napos programok célja meg-
ismertetni az északiak kultúráját, 
fejleszteni a két ország kapcsolata-
it. A Művészetek Házában három 
kiállítás is nyílt, Finnországhoz kö-
tődően.

Távozott az MVK Zrt. vezér-
igazgatója. November 25-én, kö-
zös megegyezéssel távozott az MVK 
Zrt. éléről Borsos Attila vezérigaz-
gató – tájékoztatott a Miskolc Hol-
ding Zrt. igazgatósága. Jelenleg az 
MVK Zrt. élén megbízott igazgató-
ként, ideiglenesen Grieger Ernő áll. 
„Az MVK Zrt.-nél is több évtizedes 
múltra visszatekintő szakember a vá-
ros érdekeit szolgálva látja el a Zöld 
Nyíl villamosprojekt és az MVK Zrt. 
irányítási feladatait” – áll az igazgató-
ság közleményében.

Fogadóórák. A Miskolci Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat hét-
főn, pénteken délelőtt 10–14 órá-
ig, szerdán délelőtt 10–17 óráig 
tart fogadóórákat a Baross Gábor 
út 13–15. sz. alatt. Telefon: 06-30/ 
387-7702. A B.-A.-Z. Megyei Pol-
gárőr Szövetség alelnöke, Cseh 
László december 5-én, hétfőn dél-
után három órától a Nagyváthy J. 
u. 38. sz. alatti rendőrpihenőben 
várja az érdeklődőket.

Megáll pár percre a villamos. 
December 4-én, vasárnap 17.00 és 
17.05 között az adventi gyertyagyúj-
tó ünnepség miatt a villamosforga-
lom 5 perces megállítására kell szá-
mítani a Városház téren. Hasonló 
forgalomkorlátozásra lehet számíta-
ni az ezt követő vasárnapokon is, a 
gyertyagyújtások időpontjában: de-
cember 11-én, valamint december 
18-án 17.00 és 17.05 között.

a város lapja
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Miskolci Napló
a város lapja

» Eperjesi Erika | a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője decem-
ber 8-án, csütörtökön délután öt órától fogadóórát tart a Szilágyi Dezső Általános Is-
kolában.

» Földesi Norbert (MSZP) | Miskolc 5. számú választókörzetének önkormány-
zati képviselője december 8-án (csütörtökön) 16 órától lakossági fogadóórát tart a Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskolában (Miskolc, Középszer 3.).

képviselői fogadóórák ››››››››››››

hírhasáb ››››››››››››

» A biztonságos karácsonyért. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége felhívja a 
webáruházakból történő vásárlásban kevésbé jár-
tas fogyasztók figyelmét arra, hogy az internetes 
vásárlás távollevők között kötött szerződésnek mi-
nősül. Ez a nyilatkozat azonban nem azonos a ke-
reskedő automatikus visszaigazoló e-mail üzene-
tével. A megrendelt áru megérkezésekor célszerű 
ellenőrizni a termék állapotát, a számla, illetve jót-
állási jegy meglétét, ugyanis egy későbbi minősé-
gi kifogás esetén ezekre szükség lesz. Az interneten 
történő vásárlás során a fogyasztónak joga van – a 
termék átvételétől számított 8 munkanapon belül 
– az indokolás nélküli elállásra, amit írásbeli nyi-
latkozatával tehet meg. A szolgáltató köteles ilyen 
esetben 30 napon belül a kifizetett összeget visz-

szatéríteni, a fogyasztónak csak a termék vissza-
szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költsége-
ket kell viselnie.

» Új rendelet a gombákról. A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz-
gatósága tájékoztatja a fogyasztókat, hogy 2011. 
november 25-én hatályba lépett rendelet az ét-
kezési célra forgalomba kerülő vadon termett 
gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalom-
ba hozataláról. Gomba-szakellenőri tevékenysé-
get november 25-ét követően csak az a személy 
folytathat, aki azt bejelenti a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatalnak (MgSzH). Az ehhez szüksé-
ges nyomtatvány letölthető a www. mgszh.gov.
hu honlapról, valamint postai úton is megtehető 
(MgSzH 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24). 

Mikulás a miskolci villamoson
A Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzor-
cium és az MVK Zrt. újabb közös 
akciójaként 2011. december 6-án 
a Mikulás is felszáll a villamosra, 
hogy a Zöld Nyíl projekt kereté-
ben felújított pályán ajándékkal 
lepje meg a villamosra szálló gye-
rekeket. 

A Zöld Nyíl Mikulása a 2-es vil-
lamos vonalán fog felbukkan-
ni egy menetrend szerint köz-
lekedő piros bécsi villamoson 
– az első miskolci Mikulás-vil-
lamoson – a reggeli és a délutá-
ni csúcsidőben. (7.00–9.00 és 
16.00–18.00 között.) 

A szervezők örömmel ven-
nék, ha a Mikulás-villamosról 
és a Mikulásról készített képeket 

és/vagy a mikulásos élményekről 
szóló beszámolót feltöltenétek a 
www.miskolcblog.hu oldalra. A 
legjobb fotókat és beszámolókat 
díjazni fogjuk. Keresd a Mikulás-
villamost a 2-es vonalán!

» A Zöld Nyíl 2009 Konzorcium-
mal kapcsolatos kérdéseiket és vé-

leményüket megírhatják a http://
www.miskolcblog.hu/ oldalon, 

ahol friss információkat is találnak.

kormányhivatali hírek ›››››››››››››››››››››

Zöld nyíl-hírek ››››››››››››››››››››››››››››››
HIrdeTéS

A kulturális intézmények  
átalakításáról – pró és kontra  
Csökkenhet a gazdasági társaság-
gá alakuló kulturális intézmények-
ben dolgozók egy részének bére 
az adójogszabályokról szóló par-
lamenti döntés miatt a jövő évben 
– állította Simon Gábor (MSZP) ön-
kormányzati frakcióvezető csü-
törtöki sajtótájékoztatóján. Az ott 
elhangzottakra a városháza részé-
ről Kákóczki András osztályveze-
tő reagált.

A politikus emlékeztetett, a gré-
mium a novemberi közgyűlésen 
döntött arról, hogy a város hat 
kulturális intézményét nonprofit 
gazdasági társaságokká alakítja. 

– Az előterjesztés alá nem tá-
masztott gazdasági előnyöket 
említett, amelyre azonban pél-
dát csak egyet tudtak említeni, 
nevezetesen a megnyíló áfa-visz-
szaigénylés lehetőségét. Mind-
erre azonban intézményi forma 
esetén is van lehetőség – hangsú-
lyozta Simon Gábor.

A frakcióvezető leszögezte, 
nem tudták támogatni az ülé-
sen ezt az előterjesztést, mivel azt 
előkészítetlennek látták, és kér-
ték a városvezetést, hogy a dön-
tés meghozatala előtt várják meg 
a parlamenti szavazást a jövő évi 
adójogszabályokról.

– Félelmünk beigazolódott, hi-
szen a parlament döntött az adó-
jóváírás megszüntetéséről, így az 
átlagbér csökkenni fog – mondta 
Simon Gábor. Bár az országgyű-
lés a közszférában kompenzálná 
a dolgozókat, így nem csökken-
nének a nettó bérek, ám – mint 
Simon Gábor mondta – ez nem 
vonatkozna az újonnan alakult 
kft.-kben dolgozó, közel ezer 
munkatársra, vagyis ők keveseb-
bet vinnének haza januártól.

***
A sajtótájékoztatón elhangzot-

takra Kákóczki András, a pol-
gármesteri hivatal kulturális, ide-
genforgalmi és városmarketing 
osztályának vezetője reagált, aki 
lapunknak elmondta: a kulturális 
nonprofit kft.-k az önkormány-
zati támogatást továbbra is kap-
ják, ezt a most készülő közszol-
gáltatási szerződés is tartalmazza, 
amit az intézmények és az önkor-
mányzat közösen készít elő szak-
mai és pénzügyi egyeztetés alap-
ján. A vagyonátadási szerződés 
2012 februárjában kerül a köz-
gyűlés elé.

– Éppen a dolgozók érdeké-
ben terveztük az első negyedév 
végére és nem az év elejére az át-
alakítást. 2012. március 31-éig az 
összes önkormányzati kulturális 
intézményben dolgozó közalkal-
mazotti bért és minden más, tör-
vényileg előírt kedvezményt kap 
– hangsúlyozta Kákóczki And-
rás. Mint mondta, az öt gazda-
sági társaság 2012. január 1-jén 
alakul meg, de 2012. március 31-
ig csak ügyvezetője lesz, aki elő-
készíti – az intézménnyel együtt 
dolgozva – a gazdasági átalaku-
lást.

Kákóczki András szerint rá-
adásul nem is ezer főről van szó, 
hiszen a hat kulturális intézmény 
közalkalmazotti létszáma ösz-
szesen 560 fő. – Nincs szó sem 
a munkavállalók elbocsátásáról, 
sem jövedelmeik csökkentéséről 
– zárta az osztályvezető.

T. Á.
» Még a sajtótájékoztató előtt  

készítettük el Kákóczki Andrással  
a kulturális intémények  

átszervezéséről azt az interjút,  
amelyet a 4. oldalon olvashatnak.

Munkalehetőség 200 embernek
150 közfoglalkoztatottat vett fel 
téli síktalanításra, közterület-tisz-
tításra a Miskolci Városgazda Non-
profit Kft. Alkalmazásuk decem-
ber 1-jétől január 31-ig tart, napi 
nyolcórás foglalkoztatásban – tu-
datta Perecsenyi Attila.

Az igazgató tájékoztatása sze-
rint a közfoglalkoztatottak bé-
rét, járulékait országos prog-
ram keretében a Munkaügyi 
Központ finanszírozza, mun-
karuhát, szerszámokat pedig a 
Városgazda Kft. biztosít. A köz-
foglalkoztatottak munkájára ak-
kor is nagy szükségük lesz, ha az 

időjárás esetleg nem indokolja a 
síktalanítást, idén ugyanis keve-
sebb ember állt rendelkezésükre 
a közterek takarítására. 

Szabóné Bikki Ágnes, a Mun-
kaügyi Központ miskolci kiren-
deltségének vezetője elmondta, 
a 150 fő alkalmazására a Belügy-
minisztérium által támogatott 
téli közmunkaprogram kereté-
ben tudtak lehetőséget biztosíta-
ni, korábbi egyeztetések alapján. 
December 11-ig további nyolc-
van főt vesz fel a Városgazda Kft. 
a decentralizált foglalkoztatási 
alaphoz benyújtott, korábbi pá-
lyázat alapján.                  Szepesi S.

Petőfi utca: finisben a tehermentesítő
Szerdán megkezdték a déli teher-
mentesítő út Petőfi utcai új szakaszá-
nak aszfaltozását. 

Kéri Zoltán, a Miskolci Városfej-
lesztési Kft. főmérnöke érdeklő-
désünkre elmondta, a szakaszon 
a munkákat a héten befejezik, ezt 
követően pedig már a Petőfi utca 
– Rácz György utcák keresztező-
désében maradnak csak apróbb 
munkák az átadásig.

A főmérnök hozzátette, a forga-
lomba helyezési eljárást már meg-
kezdték, az út műszaki átadása vár-

hatóan december 7-én, szerdán 
lesz, ezt követően az eljárás végével 
december közepén indulhat meg a 
forgalom, azaz változhat meg a for-
galmi rend az új szakaszon.

– Azt szeretnénk, hogy a terüle-
ten fokozatosan lépjen életbe az új 
forgalmi rend, hogy az autósoknak 
legyen idejük és módjuk megszok-
ni azt, hiszen jelentős változásra kell 
felkészülni. Ennek módjáról a vá-
rosüzemeltetési osztállyal egyezte-
tünk – tette hozzá Kéri Zoltán. A 
változásokról egyébként tájékozta-
tó anyag is készül.

Csontos Ágnes, az MVK Zrt. 
PR-főmunkatársa elmondta, az új 
szakasz átadásával tovább változik 
majd a 21-es, 33-as buszok útvona-
la, a részletekről azonban csak ké-
sőbb tud majd részleteket elárulni. 

Tajthy Á. | fotó: Juhász Á.
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Ajándék a közbiztonságért
Egymillió forint értékben aján-
dékozott műszaki felszerelést a 
miskolci önkormányzat a városi 
rendőrkapitányságnak. Az eszkö-
zöket szerdán délután adta át Kri-
za Ákos polgármester Bogyay Fe-
renc rendőrkapitánynak. 

Kriza Ákos az átadáson hang-
súlyozta: ez az ajándékozás 
szimbolikusan is kifejezi azt a 
hasznos és eredményes együtt-
működést, amely a városveze-
tés, valamint a városi rendőr-
kapitányság új vezetése között 
kialakult. Mint a polgármes-
ter fogalmazott, a rendelkezés-
re álló, szűkös források függvé-
nyében is folyamatosan keresik 
a lehetőségeket, milyen módon 
tudnák segíteni a rendőrség 
munkáját, hiszen a közbizton-
ság erősítése kiemelten fontos 
célkitűzésük. A jelen ajándéko-
zás előtt is kikérték a rendőrség 
véleményét, mire volna a legna-
gyobb szükségük, hogy valóban 
hasznos támogatást tudjanak 
nyújtani. Kriza Ákos megem-
lítette, hogy a közös erőfeszíté-
seknek máris látható eredmé-
nyei vannak: érezhetően javult 
a közbiztonság a városban, egy-
re hatékonyabb a rendőrség ál-
tal kifeszített „biztonsági háló”. 
Elhangzott, bizonyára tovább 
erősíti majd a frekventált terü-

letek biztonságát, hogy jövőre 
az önkormányzat támogatásával 
előreláthatólag új, korszerűbb 
épületbe költözhet a diósgyőri 
rendőrőrs. 

Bogyay Ferenc megköszönte 
az ajándékba kapott eszközöket, 
hangsúlyozva, hogy ezek nagy-
ban hozzájárulnak a miskol-
ci kapitányság járőrkocsijainak 
modern, a kor színvonalának 
is megfelelő felszereltségéhez, 
a hatékony intézkedésekhez. 
A negyven korszerű, digitális 
fényképezőgép a járőrök mun-
káját, a helyszíni adatrögzítést 
segíti majd. A nagyméretű LCD 
monitort a rendőrségi ügyele-
ten helyezik el, ahol az a járőr-
autók útvonalának, intézkedése-
inek nyomon követését könnyíti 
meg. A rendőrkapitány elmond-
ta, hogy az eszközök közül töb-
bet már a hivatalos átadás előtt, 
a hétvégi DVTK – FTC mér-
kőzésen kipróbáltak, s ezek „jól 
vizsgáztak”.                       Szepesi S.

Ünnepekre készülve – képviselői támogatással
Miskolc önkormányzati képviselői anyagi tá-
mogatásukkal és személyes közreműködé-
sükkel is igyekeznek gazdagabbá, teljeseb-
bé tenni a körzetükben élő gyermekek és 
felnőttek ünnepét, ünnepi várakozását.

Képviselői keretükből többen is támogat-
ták a gyerekek Mikulás-vonatozását. Ka-
tona Ferenc és Nehéz Károly 150 gyere-
ket, Eperjesi Erika a körzetében lévő két 
iskola tanulóit, Nánási-Kocsis Norbert 
két vonatszerelvénnyel 420 főt, Kiss János 
200, Zsiga Marcell 200, Benczés Miklós 
250, Kovács László 120 gyermeket segí-
tett a jegyvásárlással maradandó élmé-
nyekhez.

A Miskolci Csodamalom Bábszín-
ház Adventi betlehem című műsorára 200 
gyermek belépőjegyét finanszírozza Szabó 
Sándor képviselő.

A választókerületükben működő szo-
ciális és gyermekintézmények karácsonyi 
ünnepségeit és ajándékozását is támogat-
ja több képviselő. Így például Eperjesi Eri-
ka a körzetében működő bölcsődének a ka-
rácsonyi ünnepség megrendezéséhez nyújt 
52 ezer forintos támogatást. Molnár Péter 
a Családsegítő Derűs Alkony Idősottho-
nának és körzetében lévő gyermekintéz-
mények karácsonyi ünnepségeit és ajándé-
kozását támogatja. Gonda Géza szintén a 
körzetében lévő szociális és gyermekintéz-
mények ünnepi rendezvényeit segíti.

Giákné Bobály Judit a Szirmai Egyesület-
tel közösen rendez karácsonyi ünnepséget, 
valamint a martin-kertvárosi és szirmai ál-
talános iskola ünnepi műsorához nyújt tá-
mogatást, mindkét helyszínen karácsony-
fát is állítva. Seresné Horváth Zsuzsanna a 
választókerületében lévő 15 önkormányzati 

intézmény karácsonyi rendezvényeit támo-
gatja anyagilag, emellett a dél-kiliáni szol-
gáltatóház mellett a választókerületében 
élőket a Könyves Kálmán Általános Iskola 
és a Mesevár Óvoda gyermekeinek műso-

rával és meleg teával várja december 9-én, 
pénteken délután 15 órakor. Egy héttel ké-
sőbb, december 16-án, pénteken délután a 
Kuruc és Árpád utca közötti nagy parkban 
a 21. Számú Általános Iskola és a Diósgyő-
ri Óvoda gyermekeinek műsorával és fel-
díszített karácsonyfával, forró teával hívja-
várja a környékbelieket. 

Gazdusné Pankucsi Katalin a válasz-
tókörzete területén működő gyermek- és 
szociális intézmények részére az ünne-
pi rendezvényekhez nyújt anyagi támoga-
tást, ezen túl a Komlóstetői Általános Isko-
lában december 3-án, szombaton 9 órakor 
tartandó Mikulás-ünnepséget is segíti – itt 
babaruha-börzét, sportnapot és egészség-
ügyi szűrést is tartanak a lakosság részére. 
Eközben a Mikulás és a krampuszok ját-
szanak, foglalkoznak a gyerekekkel. De-
cem ber 16-án, pénteken 14 órától, szintén 
a Komlóstetői Általános Iskolában Idősek 
karácsonya címmel műsoros délutánt tar-
tanak, melyet teljes egészében a képviselő 

asszony finanszíroz. December 19-én, hét-
főn 16.30-tól a Komlóstető-sportpályán a 
körzetében élők részére szabadtéri karácso-
nyi ünnepséget szervez az iskolások, óvodá-
sok részvételével, műsorával. 

Kovács Józsefné Budai Mária zenés-mű-
soros ünnepségeket szervez. December 17-
én, szombaton a Jókai-lakótelepen, az EU-s 
játszótéren 13 órakor, a Vologda lakóte-
lepen, a földhivatal mellett 14 órakor, és a 
Tizeshonvéd utcai EU-s játszótéren 15 óra-
kor állítanak karácsonyfát. A képviselő asz-
szony szaloncukrot ajándékoz majd, míg 
Szabó Sándor képviselő meleg teával kínál-
ja az ünneplőket.

A gyermekintézmények Mikulás- és ka-
rácsonyi rendezvényeit is támogatja Kovács 
Józsefné anyagilag, a gyerekek már most 
készítik a díszeket és ajándékokat a kará-
csonyfákra, és műsorral készülnek az ün-
nepségekre. A Jókai Mór Református Ál-
talános Iskolának élő fenyőfát ajándékoz az 
ünnepi műsorhoz a képviselő asszony.

Sikeres kútfúrás Kistokajban
Befejeződött a tervezett geoter-
mikus rendszer első kistokaji visz-
szasajtoló kútjának a fúrása. Még 
idén előkészítik az újabb kút fú-
rását, miközben a vezetékhálóza-
tot is építik.

Sikeresen befejeződtek a kistokaji 
visszasajtoló kút szeptember vé-
gén megkezdett fúrási munkála-
tai. A több ütemben zajló fúrás 
első részében geológiai és mű-
szaki nehézségek nélkül dolgoz-
tak, majd a második ütemben 
különböző technikai és techno-
lógiai nehézségek is lassították a 
munkát. Végül elvégezték a szük-
séges technikai feladatokat, vala-
mint ellenőrzéseket.

– Bizonyos fúrási fázisok a 
vártnál bonyolultabb és időigé-
nyesebb végrehajtása ellené-
re, közel a terveknek megfele-
lő ütemben sikerült a kistokaji 
visszasajtoló kút fúrási munká-
latait lezárnunk. A most sike-
resen befejezett fúrást követve, 
még az idén megkezdjük a kö-
vetkező kistokaji visszasajtoló 

kút fúrásának előkészítését. Vá-
rakozásaink szerint a követke-
ző év első negyedében tovább 
növelhetjük a térségben találha-
tó kútjaink számát. A kistokaji 
fúrással egy időben elkezdő-
dött a Miskolc városát elérő ve-
zetékhálózat kiépítése, így a 
2012-es fűtési idényben már 
geotermikus energia felhaszná-
lásával olcsó és környezetgazda-
ságos távhőhöz juthat a város – 
mondta el Bokorovics Balázs, a 
PannErgy Nyrt. igazgatótaná-
csának elnöke.                                H. I.

Élhető város: az ökológia harmóniájában  
A természet és ember har-
móniáján alapuló építkezé-
sek, városfejlesztés egyaránt 
előnyös a városlakónak, a 
közösségnek és a természet-
nek is.  A „zöld város” moz-
galom keretében Miskolc 
ezt próbálja megvalósítani.

Többek között ez hangzott el a Ma-
gyar Önkormányzati Főkertész 
Szövetség (MÖFÖSZ), a Green 
City Magyarország és Miskolc vá-
rosa által szervezett csütörtöki 
szakmai napon.

A házigazda Miskolc városa 
nevében Rostás László főépítész 
megnyitó beszédében emlékezte-
tett arra, hogy a település földraj-
zi sajátossága a Bükk hegység és 
az Alföld találkozási pontja. Ennek 
következtében számos növényfaj 
őshonos Miskolcon. Szólt a termé-
szet rendjét megváltoztató építé-
szeti beavatkozásokról, példaként 
említve, hogy a Szinva belvárosi 
lefedése megakadályozza a belvá-
ros levegőjének természetes átöblí-
tődését. Az Avas oldalán a ligetek-
ből erdő lett, jó kertész kell majd a 

visszaállításához. A síktalanítással 
kapcsolatban hármas elvárást fo-
galmazott meg Rostás László: ne 
tömedékelje el a csapadékcsator-
nát, ne okozzon jelentős kiporzást 
és ne tegye tönkre a természetet.

Ezt követően Heinemann Pál, 
a miskolci polgármesteri hivatal 
parkfenntartási ügyintézője tar-
tott szakmai előadást Miskolc (be-
leértve a vele 1945-ben egyesített 
Diósgyőr) parkjainak a történeté-
ről, illetve szólt a jelen állapotok-
ról. – Miskolcon nem beszélhetünk 
egységes parkrendszerről. Trianon 
után a 65 ezer lakosával Magyar-
ország hetedik legnépesebb városa 
volt, az egyesítéskor hozzácsatoltak 

mind rendelkeztek településköz-
ponttal, zöldterülettel – utalt a sajá-
tos helyzetre a kertészeti szakember. 
Diósgyőr neve is a vár alatti dió-
fákra vezethető vissza, a királynék 
idejében pedig híres gyümölcsös-
kertek voltak. Miskolcon a XVIII. 
században kezdődött a fásítás.

A történelem után áttért a mára: 
az idei költségvetésben 234 mil-
lió forint volt erre a célra, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 
négyzetméter zöldterület gondo-
zására 55 forint jutott. Ebből finan-
szírozzák a tavaszi és őszi lombge-
reblyézést, a 3, illetve 4 fűnyírást, a 
2000 négyzetméternyi egynyári vi-
rágágyás fenntartását. A város te-

rületén található 180–200 ezer fa 
és a cserjék pótlására nem futotta 
a kertészeti keretből, de „presszio-
nálták” az önkormányzati egyéni 
képviselőket a keretük felhaszná-
lásakor, illetve a Zöld Nyíl projekt 
keretében a közel 200 kivágott fa 
helyére mintegy 400-at ültetnek a 
sínek mentén, illetve mintegy 10 
ezer cserjét is telepítenek. 

Somorjai-Tamássy Zsolt, a Zöl-
debb Városokért Nonprofit Kft. 
ügyvezetője ugyancsak a Zöld Nyi-
lat említette példaként, miszerint 
a villamosprojekt szintjén apró-
pénzből nagyon komoly zöldterü-
let hozható vissza. A város vezetése 
arra törekszik, hogy jobb ökológi-
ai állapotban jöjjön ki a projektből, 
mint amilyenben a megkezdésekor 
volt. A Green City mozgalom kere-
tében kísérletet indítanak Miskol-
con arra, hogy integrációt vigyenek 
a rendszerbe.

Ezzel kapcsolatban a város még 
a nyáron szándéknyilatkozatot írt 
alá. Elkészült a fenntarthatóság 
stratégiája, a Szent István tér ter-
vezésébe pedig bevonták a közös-
séget. Szorgalmazta, hogy a pénz 
mindenhatósága helyett hozzák 
összhangba a gazdasági, társadal-
mi és ökológiai érdekeket. 

Csontos L. | fotó: Mocsári L.

Már az újabb pályázatokat készítik elő 
Több beruházás is zajlik párhu-
zamosan a városban, mint a Se-
lyemréti Strandfürdő, a Patak utcai 
mélygarázs, és a diósgyőri vár reha-
bilitációja. Többek között ezekről 
beszélgettünk Lengyel Katalinnal, a 
Miskolci Városfejlesztési Kft. ügyve-
zető igazgatójával. 

– A diósgyőri várban az ásatás 
befejeződött, értékes leletekre is 
bukkantak. Mikor kezdődhet 
meg a rekonstrukció?
– A közbeszerzés folyamatban 

van. Tudni kell, hogy itt sok köz-
beszerzést kell elindítanunk, 10–
15 között. Az eredmények janu-
ár–februárra várhatók, ezután 
lehet megkötni a szerződést, és 
tud elindulni a kivitelezés. A Lo-
vagi tornák terénél tervmódosí-
tásra lesz szükség a megtalált lele-
tek miatt. Ez egy kicsit csúsztatja 
majd ennek a beruházásnak az el-
kezdését. 

– A felújítás alatt hol rendezik 
meg a kulturális eseményeket?
– A kulturális osztály dolgozik 

ezen, a legtöbb rendezvényt a vár 
környezetében szeretnénk meg-
tartani, lehetőleg a várárokban. Az 
építkezésről szóló közbeszerzést 

úgy írtuk ki, hogy biztosítsák en-
nek a lehetőségét. 

– Elindul Lillafüreden is a füg-
gőkert felújítása. Párhuzamos 
lesz a várbeli munkákkal? 
– Igen. A lillafüredi függőkert 

felújítása indulhat el talán a legha-
marabb, mert annak nincsen sem-
mi hátráltató tényezője. Tavasszal 
kezdődhet a munka. 

– A Selyemréti strandon már el-
kezdődött az építkezés. 
– Ez egy nagyon régóta húzódó 

beruházás, és nagyon örülünk neki, 
hogy sikerült egy fontos szakasz-

hoz érni, meg tudtuk kötni a kiviteli 
szerződést. A kivitelező jó ütemben 
dolgozik, december elejére vállal-
ta az első rész kivitelezését. A múlt 
héten volt egy bejárás, ahol áttekin-
tettük a munkamenetet, és az üte-
mezésnek megfelelően haladnak a 
munkálatok. Ezt a hideg időjárás 
befolyásolhatja, mínusz 6 Celsius-
fokig tud dolgozni a kivitelező, csak 
azokon a napokon nem, amikor ez 
alá megy a hőmérséklet. 

– Mi a helyzet a miskolctapolcai 
fejlesztési projekttel? 
– Azt is előkészítjük természete-

sen, ezt a projektet a városvezetés 
kiemelten kezeli. Elkészült a kon-
cepció, ami egész Tapolca terüle-
tét felöleli, egészen a kőbányától az 
egyetemig, sőt, Görömböly terüle-
tével is foglalkozik. Itt szintén vár-
juk a kiemelt projekt pályázati ki-
írását, melynek reményeink szerint 
az előkészítő pályázata már decem-
berben megjelenik. A második for-
dulós pályázati kiírás – vagy, ahogy 
most nevezik, a tervezési felhívás 
– tavasszal várható. A munkálatok 
vélhetően inkább 2013-ban indul-
hatnak el, mint jövőre. 

– A Patak utcán szintén zajla-
nak munkák. 

– Itt megtörtént a bontás, a fel-
tárás, a régészek nem találtak le-
leteket. A Patak utcai mélygarázs 
kivitelezésének a közbeszerzé-
se folyamatban van. A tervek sze-
rint márciusban kezdődhet meg 
az építkezés. Ez egy nagyon 
gyors építkezés kell, hogy le-
gyen, augusztusra be kell fejez-
ni. A városrehabilitációs pályázat 
első üteme ugyanis augusztus vé-
gén zár. 

– Mindezeknek a fejlesztések-
nek a fényében hogyan látja 
Miskolc fejlődését – elsősorban 
a Városfejlesztési Kft. tevékeny-
ségének tükrében?
– 2011-ben csak a Miskolci Vá-

rosfejlesztési Kft. tizenegy projekt-
tel foglalkozik. 2010-ben, amikor 
én ide kerültem, kettő projekt-
tel foglalkozott mindössze. Ennek 
a tizenegy projektnek 12 milliárd 
a fejlesztési költsége, és 9,3 milli-
árd a támogatási igénye. Ugyan-
akkor tíz-tizenkét projekt előkészí-
tése van folyamatban, ami szintén 
jelentős beruházási összeggel és tá-
mogatási igénnyel jár. Reméljük, 
hogy ezeket a fejlesztéseket is meg 
fogjuk tudni valósítani.

Horváth Imre
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Színház: az átalakítás után is megőrzik az értékeket
Gazdasági társaságként mű-
ködnek a jövőben a városi 
kulturális intézmények.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a társaságok a legtöbb intéz-
mény esetében 2012. január 1-jével 
alakulnak meg, a közintézmények 
március 31-ével szűnnek meg. Ki-
vétel a Miskolci Nemzeti Színház, 
ahol csak az évad végén történik 
meg a váltás.

– Azért kezeljük külön a szín-
házat a többi intézménytől, mert 
szeretnénk, hogy az évadot a nor-
mál rendben zárják le a dolgozók, 
a szakmai munkát a gazdasági át-
alakítás nem befolyásolhatja. Úgy 
is mondhatnánk, nem szabad, 
hogy bármit is érezzenek a színhá-
zi dolgozók, vagy akár a nézők az 
átszervezésből – mondta el a Mis-
kolci Naplónak Kákóczki András, 
a polgármesteri hivatal kulturális, 
idegenforgalmi és városmarketing 
osztályának vezetője.

A színház azonban más szem-
pontból is speciális intézmény, itt 
ugyanis dolgoznak közalkalmazot-
tak és számlások is, akiknek másfé-
le szerződésük van.

– Vannak, akik egy-egy évadra 
szerződtek le, és vannak közalkal-
mazottak. Minden kulturális in-
tézményben vállaltuk a jelenlegi 
munkatársak továbbfoglalkoztatá-
sát, ehhez pedig új szerződést kö-
tünk majd a dolgozókkal – mondja 
Kákóczi András. Erre pedig lehe-
tőségük is van, mert bár közintéz-
ménynek gazdasági társaság jog-
utódja nem lehet, utódintézménye 
azonban igen. 

Ezzel a jogfolytonosság bizto-
sítva lesz, ami – mint Kákóczki 
András mondja – azért fontos, 
mert az önkormányzat minden-

képp meg kívánja tartani a szín-
ház állami támogatását, el akarja 
nyerni a nemzeti színházi státuszt 
(ezek érdekében a minisztériu-
mokkal folyamatos kapcsolatban 
van a város). Hozzátette: a szakmai 
munkához az eddigi önkormány-
zati forrás rendelkezésre fog állni, 
az önkormányzat továbbra is meg 
kívánja tartani a száz százalékban 
a tulajdonában álló társaságok tá-
mogatására szánt összegeket.

A változás tehát elsősorban a te-
átrum gazdálkodását érinti majd, 
a hívó szavak azonban itt is a ha-
tékonyság növelése, illetve a szaba-
dabb gazdálkodás.

– Gazdasági társaságként na-
gyobb mozgástere lesz intézmé-
nyeinknek, jobban ki tudják majd 
használni kapacitásaikat. Emellett 
munkajogi szempontból sok mun-

katársat egyszerűbb is lesz fog-
lalkoztatni a váltás után – hang-
súlyozta Kákóczki András. Nem 
Miskolc az egyetlen város, ahol így 
döntöttek: a Pécsi Nemzeti Színház 
és a szintén pécsi Bóbita Bábszín-
ház már január elsejével így műkö-
dik, ott még az idei év első felében 
döntöttek az átalakításról. 

Beszámoltunk arról is, hogy az 
átalakuló intézmények legtöbb-
jénél a mostani intézményvezető 
lesz a társaság ügyvezetője.

– A Miskolci Nemzeti Színházat 
irányító társaság ügyvezetői poszt-
jára a legutóbbi közgyűlést követő-
en kiírtuk a pályázatot, a pályamun-
kákat a megjelenéstől 30 napon 
keresztül várjuk. Utána szintén 30 
nap áll rendelkezésre, hogy ezeket 
kiértékeljük, a végső döntést a köz-
gyűlésnek kell majd meghoznia – 
mondta az osztályvezető. 

A teátrum új vezetője ezt köve-
tően (remélhetően már február-
ban) a szerződtetésekkel kezdhe-
ti majd meg a munkáját – hiszen 
a pályázóktól előzetes évadtervet 
és üzleti tervet is kérnek. Hogy mi-
lyen irányba mozdulhat el a szín-
ház a következő évadban?

– Amit a Miskolci Nemzeti Szín-
ház az elmúlt évtizedekben elért, 
azt meg szeretnénk tartani, gondo-
lok itt játszóhelyekre, tagozatokra, 
hazai és nemzetközi kapcsolatok-
ra, a színház egészére. Az azonban 
határozott cél, hogy a teátrum job-
ban részt vegyen az országos szín-
házi életben. Szeretnénk például 
több kortárs bemutatót, operát, és 
erre minden lehetőség meg is van 
itt, helyben – mondta Kákóczki 
András.

Tajthy Ákos | fotó: Mocsári László

Képek Miskolcról – Miskolc képei  
A Miskolci Galéria és a Miskolc Városi 
Könyvtár és Információs Központ ál-
tal szervezett nyílt, szakmai fórum 
középpontjában az egykori miskol-
ci fotók kezelése állt. Az „acélváros” 
múltjának feltárása és megőrzése 
érdekében gyűltek össze a szakem-
berek, akik több oldalról is megvi-
tatták a kérdést.

– A mi feladatunk nem az anya-
gok összegyűjtése, hiszen erre a 
feladatra remek múzeum léte-
zik Miskolcon. Sokkal inkább cé-
lunk és rendeltetésünk, hogy mód-
szertani eszközökkel dolgozzunk 
fel egy-egy témát Miskolc múltjá-

ból – hangsúlyozta Bán András, a 
Miskolci Galéria Városi Művésze-
ti Múzeum igazgatója. Törekvését 
mutatja az Iparvágány sorozat is, 
amely éppen ilyen tematika alap-
ján ragad ki, s mutat meg jelentős 
eseményeket a város életéből. Az 
igazgató elmondta, a galéria köz-
vetít, létrehoz egy helyet, ahol ta-
lálkozhatnak a szakmabeliek, s a 
múltra emlékezők.

A Miskolci Galéria igazgatója 
a délelőtti köszöntőben előrevetí-
tett egy kérdést, ami a későbbiek-
ben sokszor elő is került, miszerint: 
kocka vagy háló? A kérdés felveté-
se a rendelkezésre álló, nagy meny-

nyiségű helytörténeti fotográfia 
feldolgozási módjára utal. A koc-
ka elnevezésű feldolgozási mód 
szerint a képeket digitalizálják, de 
kötötten vizsgálják is a szakembe-
rek, akik információt gyűjtenek, s 
az eredményekkel együtt, egész-
ként teszik közzé; míg a háló mód-
szer középpontjában a közösségi 
oldalak, internetes portálok állnak, 
ám ezeket nem lehet kontrollálni, 
addig léteznek, míg érdeklődnek 
iránta, s a rendelkezésre álló anyag 
sem helyezhető kontextusba.

Rémiás Tibor, a Herman Ottó 
Múzeum történeti osztályának ve-
zetője a hagyományos gyűjtési-fel-

dolgozási formák mellett érvelt, 
míg munkatársa, Szentesi Edina a 
digitalizálás előnyei mellett emelt 
szót. A jelenlévő intézményveze-
tők (Venyigéné Makrányi Margit, a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár igazgatója, Szendi Attila, a Mis-
kolci Egyetem Egyetemtörténeti 
Gyűjteményének vezetője, Gulya 
István, az Országos Műszaki Mú-
zeum Kohászati Múzeum vezető-
je) saját helyzetükről-gyakorlatuk-
ról számoltak be, majd a meghívott 
szakemberek (köztük Paszternák 
István régészeti felügyelő, Barna 
György magángyűjtő, Koleszár Pé-
ter, a Miskolc a múltban internetes 
portál működtetője) is elmondták 
gondolataikat, javaslataikat. 

Kiss J.

Mint ismeretes, a novemberi közgyűlésen szavazták meg, hogy a vá-
ros hat kulturális intézményét gazdasági társasággá alakítják. A Mis-
kolci Csodamalom Bábszínház, a Miskolci Galéria Városi Művészeti 
Múzeum, a Miskolci Kulturális Központ, a Miskolc Városi Könyvtár 
és Információs Központ és a Miskolci Szimfonikus Zenekar esetében 
az új nonprofit kft.-k 2012. január 1-jén alakulnak meg, a közintéz-
mények pedig 2012. március 31-ig működnek. A Miskolci Nemzeti 
Színház esetében az évad végével, vagyis május 31-én szűnik meg a 
közintézményi forma, a társaság azonban ez esetben is a jövő év első 
napján alakul meg.

Összefogások sorozata kell...
39. küldöttgyűlését tartotta ked-
den a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a népkerti Vigadóban.

A nap vezértémája természete-
sen a gazdaság, a magyar és a 
miskolci helyzet volt. A jó gya-
korlatot a szomszédos Oszt-
rák Köztársaság magyarországi 
nagykövete, Michael Zimmer-
mann és Erika Teoman-Brenner, 
a nagykövetség kereskedelmi 
osztályának tanácsosa mutat-
ta be Ausztria példáján keresz-
tül. Pfliegler Péter, Miskolc alpol-
gármestere kiemelte, több közös 
céljuk van a kamarával, mindent 
megtesznek ezek mielőbbi meg-
valósítása érdekében.

A küldöttgyűlésen Bihall Ta-
más, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (BOKIK) elnöke a bővülő 
szakképzési feladatokról, a Szé-
chenyi Kártyáról, a kamarai tör-
vény módosításáról és az osztály-
ülések tapasztalatairól beszélt.

A grémium beszámolójá-
ból kiderül, az utóbbi tizenöt év 
legrosszabb üzleti várakozását 

prognosztizálják a kutatóintéze-
tek, jövőre egy százalék alatt lesz 
a gazdasági növekedés, Észak-
Magyarországon pedig az or-
szágosnál is kedvezőtlenebbek 
az adatok. Legrosszabb helyzet-
ben az építőipar van, mely a cé-
gek várakozásai alapján 30-40 
százalékos visszaeséssel számol-
hat 2012-ben.

Bihall Tamás hangsúlyozta, 
fontos a helyi vállalkozások fog-
lalkoztatása, a lokális kapacitások 
kihasználása a megyében és Mis-
kolcon.

– Összefogott együttműkö-
dések sorozatára van szükség, 
az érdemi tárgyalások vezethet-
nek sikerre a politikai és szakmai 
döntéshozókkal; a kamara ezek-
re az egyeztetésekre készül – tájé-
koztatott a BOKIK vezetője.

A kamarai kitüntetettek listáját és a 
küldöttgyűlésről bővebb beszámo-
lót a www.minap.hu-n olvashatnak. 
Az esemény kapcsán stúdióbeszél-

getés készült a Miskolc Televízióban a 
kamara vezetőjével, melyet szintén a 

minap.hu-n tekinthetnek meg.
Soós P.

Tudomány és közigazgatás
A megyeháza dísztermében ren-
dezték meg csütörtökön délután 
a Magyar tudomány ünnepe című 
ülést, amelynek fő témája a ma-
gyar közigazgatási rendszer át-
alakítása volt. Kiemelték, hogy 
a tudomány, a felsőoktatás szín-
vonala közvetlen ráhatással van 
egy-egy régió, város gazdasági 
fejlődésére. 

Csiger Lajos, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei önkormány-
zat alelnöke nyitotta meg a tu-
dományt méltató ünnepséget. 
Demeter Ervin, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye kormány-
megbízottja a tudomány és a 
közigazgatás kapcsolatának 
alátámasztására elmondta: a 
kormányhivatalok létrehozá-
sát, a rendszer kidolgozását is 
sok kutatás előzte meg. Az át-
alakítás célja: egyszerűbb, át-
láthatóbb rendszer kialakítása, 
ami bizonyos tekintetben to-
vább lép a szervezettség terén 
a példaként emlegetett fran-
cia prefektusi rendszeren is. A 
közigazgatási reform követke-

ző fontos dátuma 2013. január 
1-je lesz, amikor is visszaállítják 
a járási szintet. 

Tállai András, önkormányza-
tokért felelős államtitkár a helyi 
önkormányzatokról szóló tör-
vényjavaslatról tartott előadást. 
A jogalkotás folyamatát ismer-
tetve elmondta, hogy a kor-
mány benyújtotta a tervezetet, 
az általános vita is lezajlott már 
az Országgyűlésben. A javaslat-
tal kapcsolatban kiemelte, hogy 
az önkormányzati közszolgál-
tatás terén színvonalas, gyors, 
ügyfélcentrikus rendszer kiala-
kítása a cél. A túlköltekezések 
megakadályozására erősödni 
fog az ellenőrzés.

A tanácskozáson Kiss Gábor, 
a miskolci polgármesteri hiva-
tal humán főosztályvezetője az 
ünnep alkalmából méltatta gróf 
Széchenyi István munkásságát, 
a nemzet szellemi felemelkedé-
se érdekében tett nagyszerű gesz-
tusát, személyes példamutatását, 
amelynek köszönhetően többek 
közt létrejött a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia.  

Az AVE-nál is készen állnak a télre
Bevetésre készek az AVE Miskolc Kft. 
munkagépei, ha most esne le a hó, 
máris elkezdődhetne a takarítás és 
síkosságmentesítés. Sőt, kisebb je-
gesedéseknél már be is vetették a 
hat munkagép egyikét az elmúlt he-
tekben is.

Ahogy elindult a hóügyelet is. A 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
március 15-ig működteti a diszpé-
cserszolgálatot, melyet a 46/500-
237-es telefonszámon lehet hívni, 
és jelezni, ha valahol síkossá válnak 
az utak vagy esik a hó. A Városgaz-
da hetente kétszer kap meteoroló-
giai előrejelzést az OMSZ miskol-
ci központjától, tudtuk meg Suller 
András szolgáltatási vezetőtől. Ez 
alapján rendelik meg az AVE-tól a 

szükséges készenlétet. De nagy se-
gítség számukra a MVK Zrt., illetve 
a buszvezetők is, hiszen ők járják az 
utakat, és találkoznak a csúszós sza-
kaszokkal, problémákkal, így a köz-

lekedési vállalat diszpécserszolgála-
tával is folyamatos a kapcsolat. 

Míg télen a kézi síktalanítást 
a Városgazda végzi a közterüle-
teken, addig a gépi munkákat a 
 közel múltban lezajlott közbeszer-
zés értelmében a következő két év-
ben az AVE Miskolc Kft. végzi a 
város határain belül, és mindenütt, 
ahol az nem a közútkezelő felada-
ta. Azonban a munkát a Városgaz-
dának kell megrendelnie, az AVE 
ott dolgozik, ahol ezt kérik tőlük, 
tájékoztatott Molnár Attila, a sze-
métszállítással is foglalkozó cég 
ügyvezető igazgatója. Az AVE hat 
munkagépe száraz és folyékony 
síkosságmentesítő anyag kiszórá-
sára is alkalmas, akár egyszerre, így 
hatékonyabban tudnak dolgozni.

A városban először a főköz-
lekedési útvonalakat tisztítják és 
síktalanítják, ezután jönnek a mel-
lékútvonalak, ezért Molnár Atti-
la türelmet kért azoktól, akik mel-
lékútvonalak mellett élnek, egyben 
felhívta a figyelmet rá, hogy a lakó-
épületek előtti járdát, illetve a tár-
sasházak környékét a tulajdono-
soknak kell takarítani.

Miskolc területén elkezdték ki-
helyezni a kézi síktalanítási anyag-
gal feltöltött tárolóedényeket is, 
amelyben többféle szóróanya-
got tárolnak. Ahol védeni kell a 
fásszárú növényeket, ott környe-
zetbarát kalcium-kloriddal kezelt 
zeolit, egyébként só és homok egy–
négy arányú keveréke kerül a táro-
lókba. Kivételt képeznek azok a te-
rületek – például Lillafüred –, ahol 
csak homokot lehet használni. 

H. I.

Összeér a felsővezeték is
» folytatás az 1. oldalról
Az MVK Zrt. tájékoztatása szerint az utolsó, még teljes szakaszon 
közlekedő villamos indulása reggel a Tiszai pályaudvarról 06.23, Di-
ósgyőr városrészből 06.55. Az első, már a teljes szakaszon közleke-
dő villamos indulása délután a Tiszai pályaudvarról 16.34, Diósgyőr 
városrészből 17.10. 

A villamosokról a villamospótló autóbuszokra, valamint a villa-
mospótlókról a villamosokra átszállni a Diósgyőri Gimnázium vil-
lamospótló megállóhelynél lehet. A villamospótló járatok Diós-
győrben az 1-es, 1A-s autóbuszok Felső-Majláth irányú ideiglenes 
megállóhelyén állnak meg. Az autóbuszok ezen kívül a LÁEV VP, il-
letve Zenta u. VP villamospótló-megállókban állnak meg.

A pótlás ideje alatt az 1-es, 1A-s autóbuszok megállnak a Diósgyő-
ri Gimnázium, LÁEV VP, Zenta u. VP megállóhelyeken is.

A villamosforgalom ideiglenes korlátozására a Zöld Nyíl projekt 
építési munkái miatt van szükség, melynek keretében Diósgyőrben 
a meghosszabbítás szakaszán lévő új felsővezeték-rendszert össze-
kötik a már meglévővel ezen a hétvégén. A munkák elvégzéséhez 
feszültségmentesíteni kell a felsővezeték diósgyőri szakaszát.

Az érintett időszakban a villamospótló autóbuszok a pótlás sza-
kaszán és az 1-es, 1A-s járatok a Diósgyőri Gimnázium és Felső-
Majláth között igénybe vehetők villamosbérlettel, illetve a Diósgyőri 
Gimnáziumnál átszállva a villamoson lyukasztott menetjeggyel. Át-
szálláskor a menetjegy „másik végét” érvényesíteni kell.
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Főteret: „együtt, közösen, helyben”
Együtt, közösen, helyben – 
ezekkel a szavakkal hívta az 
új főtér tervezésére a miskol-
ciakat a városvezetés. A há-
romnapos workshop – mely 
hétfőtől szerdáig zajlott az 
Almássy-kúriában – célja, 
hogy közös gondolkodással, 
munkával olyan közösségi 
tér jöjjön létre, melyet min-
denki örömmel használ.

» folytatás az 1. oldalról
A rendezvény első napján, hétfőn 
a célkitűzések és pályázati lehető-
ségek mellett a tér múltjáról, jele-
néről, lehetséges jövőképekről volt 
szó, a workshop utolsó harmadá-
ban pedig a civil szervezetekből 
verbuválódott csapatok jellemző-
ket gyűjtöttek össze, melyeket a fő-
téren látnának.

Szőke László, a polgármesteri 
hivatal főépítészeti, városfejlesz-
tési és rendezési osztályának ve-
zetője elmondta, a térnek valójá-
ban nincs múltja. Viszont – mint 
leszögezte – az egyik legalkalma-
sabb tér ma arra, hogy főtérként 
funkcionáljon. Valószínűsíthető, 
hogy az ősi Miskolc főtere nem 
messze volt innen, a Művésze-
tek Háza átépítésekor találtak erre 
utaló leleteket.

Az osztályvezető a már rég-
óta meglévő és az újabb terekről 
is mondott néhány szót, kiemel-
ve, hogy mindegyiknek meg-
van ugyan a maga funkciója, főtér 
azonban nincs, nem épült, mióta 
Nagy-Miskolcot a 11 településből 
létrehozták.

– A közösség előtt most az a 
szép feladat áll, hogy megtervezze 
azt, amit mindeddig nem sikerült 
– fűzte hozzá Szőke László. Ezt kö-
vetően a térre vonatkozó szabályo-
zási tervet, valamint a hat díjazott 
pályamunkát ismertették.

Hétfőn a résztvevő civil szer-
vezetek képviselőiből létrejött ki-
sebb csoportok közös munká-
val olyan jellemzőket, fogalmakat 
gyűjtöttek össze, melyeknek sze-

rintük a főtéren feltétlenül meg 
kell jelenniük.

A keddi nap lényege az elő-
ző nap összefoglalásán túl az volt, 
hogy elemezzék saját tapasztala-
taik és a bemutatott képek alap-
ján a Szent István teret. Összegyűj-
töttek minden pozitív és negatív 
véleményt a térről egy megadott 
szempontrendszer alapján, s mint 
kiderült, meglehetősen kevés pozi-
tívumot véltek felfedezni a jelenle-
gi állapotokban (lásd a civilek véle-
ményéről szóló írást). 

A szerdai workshop azzal telt, 
hogy a civil szervezetek képviselői 
megadott szempontrendszer alap-
ján próbálták megtalálni a Szent 
István tér, illetve a ötletpályázaton 
nyertes hat terv olyan elemeit, me-

lyek beleillenek az általuk megha-
tározott ábra fogalomrendszerébe. 
Öt asztalnál öt megadott tematika 
alapján vették szemügyre a teret és 
terveket.  Ezek a szempontok a kö-
vetkezők voltak: a víz szerepe a té-
ren (Szinva, illetve szökőkút); bur-
kolatok; kis architektúrák (padok, 
biciklitárolók, kandeláberek, hulla-
dékgyűjtők stb.); növényanyag; te-
rek, térfalak.

A rendezvény utolsó napján 
Kriza Ákos polgármester megkö-
szönte a civilek munkáját, a vá-
rosvezetés hálájának jeléül Bócsi 
Krisztián és Mathilde Mestrallet: 
Miskolc Máskép(p) című könyvét 
adta ajándékba mindenkinek. 

A workshop végén Rostás 
László, Miskolc főépítésze azt 
tartotta a legfontosabbnak: a há-
rom napon végig komoly, ha-
tékony és eredményes műhely-
munka zajlott.

A három nap alatt a résztvevők felmér-
ték a tér jelenlegi állapotát, a terveket, meg-
határoztak irányvonalakat, melyek mentén 

aztán megpróbálták átemelni a tér meg-
lévő értékeit, és a tervek hasznos eleme-
it. Ez alapján készül majd el egy összeg-

zés, mely december 5-ig felkerül a www.
varosfejlesztes.miskolc.hu oldalra. Ezt kö-

vetően december 9-ig még bárki fűzhet 
megjegyzést a foter@miskolc.hu e-mail cí-
men a felkerült anyaghoz, majd december 
15-re összeáll az a program, aminek alap-

ján a tervezők dolgozni kezdhetnek.

„Közös, nullás kilométerkő”
Kriza Ákos, Miskolc polgár-
mestere a város jövőképének 
tükrében beszélt a főtér jövőjé-
ről. Mint mondta, Miskolc 1985 
óta volt lejtmenetben, rengete-
gen hagyták el a várost, magas 
a munkanélküliség, és az önkor-
mányzat, ahogy az ország szá-
mos településén, úgy itt helyben 
is végletesen eladósodott.

– Ezekre a gondokra megol-
dást kell találni, és Miskolc ve-
zetése azon dolgozik, hogy ren-
dezze ezeket a problémákat. Ezt 
követően meg kell nézni, hogyan 
tud a város hatékonyan működni 
– mondta polgármester.

Kriza Ákos hangsúlyozta, leg-
először a város iparát kell újra-
építeni olyan cégekkel, amelyek 
idetelepülésükkel a helyben lévő 
kisvállalkozásokat is helyzetbe 
tudják hozni, miközben mun-
kahelyeket is teremtenek Mis-
kolcon. Az sem mindegy azon-
ban, hogy milyen cégek jönnek 
ide – a városnak olyan iparra 
van szüksége, melynek 10–20 év 
múlva is lesz jövője.

– Ilyen cégekkel konkrét tár-
gyalások után már ott járunk, 
hogy az egyik elkezdte építeni a 
csarnokát, a másik pedig hama-
rosan kezdi a fejlesztést. És ez a 
munka természetesen nem áll 
meg – hangsúlyozta Kriza Ákos.

A városszerkezet legnagyobb 
hibájának Kriza Ákos azt tartja, 
hogy Miskolc mindeddig nem 
hozott létre egy „nullás kilomé-
terkövet”, egy olyan főteret, amely 
minden szempontból központ-
nak tekinthető.

– Véleményem szerint a fő-
tér kialakításához legkézenfek-
vőbb terület ma éppen a Szent 
István tér. Az új térnek meg kell 
jelenítenie a hegyet, a völgyet, 
az erdőt, a vizet, a szakrális he-
lyet (avasi templom) és a stabi-
litást (polgármesteri hivatal, vá-
rosháza). Hogy ezen túl még mi 
mindent, azt önöktől, miskol-
ciaktól kérdezzük, a funkciókat 
együtt határozzuk meg – zárta 
Kriza Ákos.

Miskolcot tükrözze a főtér
Rostás László, Miskolc főépítésze el-
mondta, hogy a ma Szent István tér-
nek nevezett területet többször elkezd-
ték tervezni az elmúlt 40-50 évben, 
azonban politikai, gazdasági vagy egyéb 
okokból azokat a terveket végül soha 
nem fejezték be. 

– Nekünk feladatunk az, hogy adjunk 
egy főteret Miskolcnak. De milyennek 
is kell lennie egy város főterének? – tet-

te fel a kérdést Rostás László. Majd válaszolt is: a város főterének (de 
egyéb tereinek, utcáinak is) tükröznie kell a várost magát.

Mint mondta, a főtér funkcióit konkrétan meg kell határozni, hi-
szen mindenre biztosan nem lehet alkalmas, ami nem baj, hiszen ott 
van a belvárosi terek egész hálója, többek között a Szemere kert, a 
Deák tér, a Hősök tere, a Szinva terasz, az Erzsébet tér, amelyek kö-
zött megoszthatók a funkciók. 

Forrás, engedélyes terv, tervezés
Lengyel Katalin, a Miskolci Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezető-
je hangsúlyozta, Miskolcon első 
ízben van módja a lakosságnak 
ebben a formában csatlakoznia 
egy közterület tervezéséhez, ám 
mivel a tapasztalatok pozitívak 
voltak, fontos fejlesztések előtt 
később is élni fog a városvezetés 
ezzel az eszközzel

Az ügyvezető a fejlesztési for-
rásokról szólva emlékeztetett, 
Miskolc 2009-ben pályázott az 
Észak-magyarországi Opera-
tív Programon keresztül egy, a 
megyei jogú városok rehabili-
tációjára kiírt pályázatra. A Re-
gionális Fejlesztési Tanács 9,2 
milliárdos támogatást javasolt, 
amiből a város az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia (IVS) las-
san lezáruló első ütemének fej-
lesztéseire mintegy 4,2 milliárd 
forrást el is nyert.

– Ebből is látszik, hogy az 
ígérvényből még egy viszonylag 
nagy összeg megmaradt (5 mil-
liárd forint), azonban ezt a pá-
lyázatot felfüggesztették, és bár 
most úgy látjuk, 2012 első felé-
ben újból megnyitják, az biztos-
nak látszik, hogy új feltételek-

kel, kondíciókkal. Így ma még 
nem tudni pontosan, milyen 
forrásokra pályázhatunk majd 
– mondta Lengyel Katalin. Hoz-
zátette, emiatt is időszerű most 
foglalkozni a közösségi terve-
zéssel (amely első állomásának 
egyébként a még 2008-as ötlet-
pályázatot tekintik). 

– Amikor tehát várakozása-
ink szerint megnyílnak a pályá-
zati források, már engedélyes 
tervek birtokában lehetünk, ami 
ahhoz szükséges, hogy első kör-
ben pályázhassunk. Ha támo-
gatják a pályázatunkat, várható-
an 2013-ban indulhatnak majd 
meg a főtér építési munkái – 
mondta az ügyvezető. 

Kooperatív műhelymunka volt
Somorjai-Tamássy Zsolt, a Zöldebb Városok-
ért Nonprofit Kft. ügyvezetője, a háromnapos 
workshop moderátora arról beszélt hétfőn, hogy 
a közösségi tervezés lényege a műhelymunka, 
melynek nem az a feladata, hogy konkrét terve-
ket rakjanak le a résztvevők az asztalra, hanem az, 
hogy irányvonalakat próbáljanak felvázolni, me-
lyek mentén az építészek majd megkezdhetik a 
munkát.

A harmadik nap végén, szerdán este a követ-
kezőképpen összegezte a Miskolci Naplónak a 
város első közösségi tervezését: 

– Abszolút sikeresnek tartom, mert sikerült 
a valódi, értékteremtő műhelymunka. Meg-

vallom őszintén, vegyes érzelmekkel érkez-
tünk ide, mert kaptunk olyan híreket, hogy bi-
zony felfokozott hangulat és indulatok vannak a 
Szent István térrel kapcsolatban Miskolcon. En-
nek ellenére mi itt az Almássy-kúriában olyan 
emberekkel találkoztunk, akik közösen akar-
nak tenni Miskolcért, kooperatív munka folyt 
három napon át. 

Minden csoport hozta a saját gondolatát, öt-
letét a főtérre, de konszenzusra tudtak jutni. Így 
azt gondolom, értékes anyaggal tudunk majd 
dolgozni ahhoz, hogy kialakulhasson a prog-
ramterv, ami alapján a tervezők majd elkészít-
hetik az engedélyes, majd később a kiviteli ter-
veket – mondta Somorjai-Tamássy Zsolt.

Civilek a főtérről – sokféle szempont
A workshopon olyan civil szerveze-
tek képviselői dolgoztak együtt há-
rom napon keresztül, akik leképezik 
Miskolc lakosságát. 

A Szent István teret jelenlegi álla-
potában a megjelentek leginkább 
sivárnak, funkciótlannak, átjáró-
nak nevezték, ahol bár sok min-
den megtalálható (utcabútorok, 
zöldfelület, attrakciók), de sem-
mi sem a helyén, ezért a tér jelen-
leg egyáltalán nem tud megfelelni 
a főtéri funkciójának. Pásztor Pet-
ra, a Maradj Miskolcon! Alapít-
vány képviselője egyenesen sem-
milyennek nevezte a teret, pedig 
– mint mondta – nagy lehetőségek 
vannak benne, átalakítás után igazi 
közösségi teret képzelnek el, ame-
rikai típusú kávézókkal, ahol ol-
vasni, vagy akár tanulni is lehet, és 
nagy szerepet tulajdonítottak (más 
csoportokkal ellentétben) annak, 
hogy a teret bekapcsolják a wifi-
hálózatba.

A résztvevők az új főtérrel kap-
csolatban egyetértettek azzal, hogy 
nagy szerephez kell jutnia a zöldfe-
lületnek és minden korosztály szá-
mára vonzó, élhető, élettel, rendez-
vényekkel teli térré kell alakítani 
a főteret. Tóth Ákos (Miskolc Vá-
rosi Diákönkormányzat) történel-
mi pillanatnak nevezte azt, hogy a 

városvezetés közösségi tervezésre 
hívta a lakosságot. Az új főteret pe-
dig olyannak szeretné látni, melyet 
a mai fiatalság felnőve majd öröm-
mel használ, és ami jelképezi Mis-
kolc múltját, jelenét és jövőképet 
is ad. Hajnal József (Első Miskolci 
Lions Klub) arra helyezte a hang-
súlyt, hogy a tér adjon egy felfede-
zésélményt azoknak, akik a világ 
bármely tájáról Miskolcra érkeznek.

Mozgó Mónika (Dialóg Egye-
sület) olyan közösségi teret szeret-
ne látni, melyet bárki használhat, 
mindezt Hubay Dóra (HOLDAM 
Egyesület) képviselője azzal egészí-
tette ki, hogy a főtér legyen vidám, 
barátságos, és tartogasson valami 
attrakciót a gyermekeknek is.

Nem feledkeztek meg a 
workshop képviselői a rendezvé-
nyek fontosságáról, abban ugyan-
is mindenki egyetértett, hogy élő 

térre van szükség. Darázs Richárd, 
(Észak-Keleti Átjáró Közhasznú 
Egyesület) azt mondta, hogy a tér-
nek egyszerre kell nyugodtságot és 
pezsgést képviselnie. Kiss Ákos-
né Gonda Erika (Miskolci Gráci-
ák Egyesület) rendezvényszerve-
ző mindezt egyebek mellett azzal 
egészítette ki, hogy rendezvények 
megtartására alkalmassá kell ten-
ni a teret, hiszen ma ezek szerve-
zése sok szempontból nehézkes 
a Szent István téren. A konkré-
tumokról szólva Papp Alexand-
ra (MONTÁZS Drámapedagógiai 
Egyesület) arról beszélt, hogy ne-
hézkes a hangosítás, átfúj a téren 
a szél, és a terület sok szegletéből 
egyáltalán nem látni, mi is történik 
a téren. Mint mondta, az új főtéren 
egy süllyesztett amfiteátrum jelle-
gű részt képzelne el, ahol a rendez-
vényeket megtarthatnák.

Raska Lászlóné (Miskolci Idős-
ügyi Tanács) a fiatalok jövőjéért 
szeretett volna tenni azzal, hogy – 
nagy múltját, élettapasztalatait fel-
használva – részt vesz a főtér kö-
zösségi tervezésén. Mint mondta, 
a területre, az ott lévő házak elbon-
tását követően sokféle terv volt az 
elmúlt évtizedekben, azonban jó, 
hogy egyik sem valósult meg, mert 
ez a terület alkalmas főtérnek.

– Én a magam részéről egy óri-
ási, nagy teljesítményű szökőkutat 
képzelek a térre – vélekedett Raska 
Lászlóné.

Ábrám Tibor, a Lévay József Re-
formátus Gimnázium igazgatója 
arról beszélt, hogy a tér tervezése-
kor nem pusztán ezt a közterüle-
tet kell megtervezni, hanem össze 
kell kötni egy kulturális tengelyen 
a Herman Ottó Múzeum papsze-
ri kiállító épülete előtti, a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium előt-
ti tereket egészen a Szinva teraszig. 
Hangó István, az Avasi Református 
Gyülekezet lelkipásztora pedig a fő-
tér és az avasi templom közötti kap-
csolatról beszélt.

– Elvonatkoztatva egy pillanatra 
a templomtól, a téren legfontosabb 
az, hogy nagy zöldfelületek legye-
nek, ebből ugyanis nagyon kevés 
van Miskolcon – mondta Hangó 
István.

****
az összeállítást írta:  Tajthy Ákos 

fotók: Juhász Ákos, Mocsári László
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Miért jó a gyógyszer-házhozszállítás?
u teljesen ingyenes, és nincs sorban állás
u kérhet recept nélküli, homeopátiás készítményeket
u közgyógyigazolvánnyal rendelkezők is igénybe vehetik
u havonta változó akciós termékek

Hogyan rendelheti meg 
gyógyszerét a Gyogyófutárral?

Diósgyőri Gyógyszertár                                 www.gyogyofutar.hu
Miskolc, Nagy Lajos király útja 34.
Nyitva tartás: hétköznap 8–19 óráig, szombaton 8–13 óráig

Házhoz visszük a gyógyulást!

u a kiszállítás nincs összeghatárhoz kötve
u  az egész városra kiterjedő kiszállítás  

az országban egyedülálló módon
u a kiszállítás időpontját előre egyeztetjük
u  gyógyszerészünk telefonon is  

rendelkezésére áll
u  nemcsak készpénzes, hanem egészség 

pénztári és bankkártyás fizetést is kínálunk

Miután Ön bejelentette igényét tele
fonon, a gyógyszerfutár kimegy a recep  
tekért, és az összeállított csomagot 
egyez tetett időpontban kiviszi. Fizetnie 
csak ekkor kell, előre soha nem kérünk 
pénzt.

Tel.: 46/532-231 

Milyen további előnyöket kínál  
a Gyogyófutár?

Akció! Akció!
Heti akció valamennyi coop üzletünkben november 28. – december 4-ig!
Minna félzsíros túró 500 g  399 Ft

Egységár: 798 Ft/kg

Minna dobozos tej 1,5% 1 l  159 Ft
Rakott fej 1 kg (Szerencsi Mg.)  749 Ft
Füstölt csülök 1 kg (Szerencsi Mg.)  1199 Ft
Lecsókolbász 1 kg (Debreceni csop.)  699 Ft
kaiser baromfi tartós virsli 100 g  99 Ft

Egységár: 990 Ft/kg

Zöldség-gyümölcsöt árusító üzleteinkben:
Mandarin 1 kg  299 Ft
Piros alma 1 kg  149 Ft
Héjas földimogyoró 1 kg  839 Ft

A Mikulás-csomagba ajánljuk  
a november 30. – december 12-ig tartó  

akcióból:

Boci étcsok., étcsok. körte dar. 90 g  219 Ft
Egységár: 2433 Ft/kg

Tibi tejcsok. szelet trüffel,  
marcipánkr. 40 g  89 Ft
Boci tejcsok. szelet  
rumos, kókuszos ízû 32, 40 g  75 Ft
kinder Maxi chocolate 21 g  79 Ft
kinder Bueno 43 g  149 Ft

… és még sok-sok édesség.

Legyen coop üzleteink rendszeres vásárlója!

ZálogháZak
pénZ  

aZonnal!
Fél éven át hetente nagy értékű ezüst  
ékszert sorsolunk ki ügyfeleink között.

            Fókjaink
Miskolc nagy Tesco áruháZ; auchan áruháZ
További Fiókjaink:  sZéchenyi u. 25., 33., 68., 117., ady endre u. 1., 5.;

 búZa Téri aluljáró i. ii. iii.; andrássy u. 31.

új
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Tőzsdetanfolyam mindenkinek!  
Előképzettség nélkül is bárki belevághat!

A tőzsde ismeretlen és talán misztikus fogalom 
sokaknak. Pedig segítséggel, akár egy tanfolyami 
kurzus elvégzésével elkezdhetjük a tőzsdei kereske-
dést. Milliók sem kellenek hozzá. Minderről többet 
megtudhatunk Miskolcon az ITC-székház előadó-
termében megrendezésre kerülő ingyenes  előadá-
son, ahol elsősorban az automatizált tőzsdézésről 
és annak eredményeiről tudhatunk meg többet.  
Kovács Zoltán urat, a cég vezetőjét   kérdeztük:

■  Miért gondolják, hogy fontos lenne a tanfolya
mukra elmenni az embereknek?

– Több dolog miatt is. A tőzsdéről nagyok sok em-
bernek téves elképzelései vannak, a nyugati világ na-
gyobb része a tőzsdén tartja a megtakarításait, és ott 
vagy ő maga, vagy valamely intézet kezeli a pénzét. 
Ez évek óta itthon is elérhető, mégis csak nagyon ke-
vesen használják ki.
■  Tévesen sokan azt hiszik, az interneten összeszed

hető a tudás, amivel sikeresen tudnak majd keres
kedni.

– Sajnos, ez tévedés! A tőzsdei nem tudás sokkal töb-
be kerül, mint a tanfolyam ára. Lehet, hogy lesz pár 
sikeres kereskedése valakinek, de hosszú távon csak a 
tudatos kereskedés a jövedelmező! A kezdő tőzsdé-
zők 85 %-a elveszíti a pénzét még az első évben!
■  Az Önök cége tőzsdei robotok fejlesztésével is fog

lalkozik, mit jelent ez pontosan?
– Valóban így van, az országban élen járunk a robo-
tok fejlesztésében és nagyszerű eredményekről tu-
dunk beszámolni. A tőzsdei kereskedő automatákkal 
történő kereskedés sokak számára vonzó. 
 ■ Miért érdemes robotokkal kereskedni?
– Számtalan előnye van, hogy csak egynéhányat em-
lítsek, például kihasználhatjuk a piacok 0-24 órás 
nyitva tartását, ha valakinek nincs ideje kereskedni, 
akkor a robot  megteszi helyette, gyakorlatilag igazi 
passzív jövedelem előállítására alkalmas eszköz.
■ Kiknek ajánlják?
– Mindenkinek, akit csak picit is érdekel a saját sorsa! 
De ki ne akarna egy kis pluszjövedelemre szert ten-
ni? És csak rajtunk áll, hogy ez mennyi!

■ Mekkora tőke kell hozzá?
– Jó kérdés! Nem kellenek milliók, sőt! Ha hiszi, ha 
nem, a tanfolyam elvégzése után pénz nélkül, virtuá-
lis vagyonnal, de valós körülmények között is el lehet 
kezdeni kereskedni! Ez igaz a tőzsdei automata ke-
reskedő rendszerekre is. És ha már ez jól megy, akkor 
lehet kezdeni 10-20 ezer Ft-tól, majd ha már van pár 
hónap gyakorlatunk, határ a csillagos ég!
■ És mi van, ha jön az újabb válság?
– Hadd jöjjön! Van egy jó hírem a szkeptikus olvasó-
inknak! Minden árfolyammozgáson lehet pénzt ke-
resni! Mi azt szoktuk mondani: mindegy merre, csak 
mozogjon.
■  Hogyan lehet hozzájutni az Önök tőzsderobot

jaihoz?
– Tőzsderobotjainkhoz képzéseinken lehet hozzá-
jutni. A tanfolyamon megtanítjuk a robot keres-
kedési stratégiáját és elmagyarázzuk, hogyan kell 
üzemeltetni, beállítani. 
■ Mi a helyzet a szkeptikusokkal? 
– Van egy jó hírünk a miskolciaknak! Azok szá-
mára, akik részt vesznek ingyenes bemutató elő-
adásunkon, lehetőséget biztosítunk robotjaink in-
gyenes kipróbálására. Így mindenki saját maga 
megbizonyosodhat azok működéséről és megta-
pasztalhatja, hogy a robotok valódi passzív jövedel-
met képesek termelni! 
■ Szükségese előre jelezni a részvételi szándékot?
– Mindenképpen fontos a nagy érdeklődésre való te-
kintettel, az alábbi elérhetőségek egyikén. 

Online vásárlás: még félünk, de már használjuk
Megszüntethetjük, de leg-
alábbis lerövidíthetjük a ka-
rácsonyi ajándékok után in-
dított körutak hosszúságát, 
ha interneten rendeljük meg 
azokat, vagy legalábbis egy 
részüket. 

Sokan még ma sem merik kihasz-
nálni az e-vásárlás nyújtotta lehe-
tőségeket, pedig kis odafigyeléssel 
már egészen biztonságosan lehet 
használni.

Bár az elmúlt években folyama-
tosan és meglehetősen dinamiku-
san bővült a hazai online kiskeres-
kedelmi forgalom – és a tendencia 
az idén is folytatódik –, részesedése 
a teljes hazai kereskedelmi forga-
lomból még mindig csak néhány 
százalék, vagyis van hova fejlődni. 
A GKIeNET adatai szerint az el-
múlt egy évben több mint 1,2 mil-
lióan próbálták ki a netes vásárlást 
a 14 évesnél idősebbek közül és 
legalább ennyien tervezik a kipró-
bálását. Idén 160 milliárd forintot 
költünk el a hazai webboltokban, 
ez nagyjából 30 milliárd forint-
tal több, mint egy évvel korábban. 

A netes vásárlás népszerűsítésére 
egyébként idén november 11-én 
első ízben rendezték meg Magyar-
országon a DotcommerceDay-t, 
azaz az internetes vásárlás napját.

És, hogy mit vásárolunk legin-
kább online? A kutatások szerint 
elektronikai termékeket az on-
line vásárlók 47 százaléka vett az 
elmúlt 12 hónapban. A kategória 
egyébként a könyveket és a ruhá-
zati cikkeket előzte meg, és a fel-

mérés adatai szerint ez várhatóan 
így is marad: a netes vásárlást ter-
vezők 42, illetve 32 százaléka ren-
delne könyvet vagy ruhát a világ-
hálóról a következő egy évben. 

Felmérések szerint megállítha-
tatlannak tűnik az online vásár-
lás további térnyerése, ám mind-
emellett az emberek félnek igénybe 
venni, főként a biztonságérzet hiá-
nya miatt (mindez egyébként a 
megkérdezett fogyasztóknál még 

a szállítási költség és a bankkártya 
hiányánál is fontosabb szempont 
volt). Még akik gyakran vásárol-
nak az interneten, azok is a fize-
tés biztonságát említették fő szem-
pontként.  

Kétféle netes fizetési lehetőség 
van napjainkban, az egyik a ha-
gyományos bankkártyás (utóbbi 
esetben fontos, hogy ilyen fizetés-
re csak dombornyomott kártyák 
esetén van lehetőség) a másik a 
PayPallal történő fizetés. A hagyo-
mányos bankkártya tulajdonosa 
könnyen csalás áldozata lehet, ha 
nem elég körültekintően használ-
ja kártyáját. Manapság ráadásul a 
csaláshoz nem szükséges a fizető-
eszköz fizikai birtoklása. A kártyán 
szereplő 3 adattípus, azaz a kár-
tya száma, érvényességének dátu-
ma, valamint a hátoldalán találha-
tó, 3 számjegyből álló úgynevezett 
cvv2 ismeretében bárki vásárolhat 
vele a napi limitnek megfelelően. 
Ezzel szemben a PayPallal történő 
fizetésnél (regisztrálnunk kell már 
meglévő bankkártyánkat a PayPal-
fiókunkhoz) egy általunk megha-
tározott titkos jelszóra és e-mail 
címre van szükségünk. 

Tajthy Ákos

Már tőzsdézni is lehet online. Tőzsdei kereskedést ma már az interneten keresztül is lehet 
végezni, úgynevezett tőzsderobotok segítségével. Ahhoz, hogy az ehhez szükséges tudást összeszed-
jük, nem elég az interneten szétnézni. Jánosi Ferenc többek között olyan tanfolyamokat szervez, me-
lyen el lehet sajátítani a tőzsdézés ismereteit.
Biztonságos-e az online tőzsdézés? Jánosi Ferenc szerint nem nagyobb a rizikója, mint az online vásárlásnak. 
– Ahhoz, hogy ennek nekikezdjünk, számlát kell nyitni egy brókercégnél, ide utaljuk és ide is kapjuk a 
pénzt – mondja Jánosi Ferenc. És bár nyerészkedők mindenhol megfordulnak, ebben a szakmában pillana-
tok alatt híre megy annak, ha valaki nem tisztességes, és onnantól az biztosan lehúzhatja a rolót.

Kettő az egyben. Oroszországban mutatta 
be a dél-koreai LG az első duál sIM-kártyás meg-
oldást nyújtó androidos készülékét, a P698-ast. 
az Optimus Link dual sim P698 a négysávos GsM 
850/900/1800/1900 MHz-es hálózatot támogatja, 
vagyis bárhol a világon használható. A cég törté-
netében ez az első olyan okostelefon, mely egynél 
több sIM-kártyát tud fogadni. A P698-ason egyéb-
ként Android 2.3 Gingerbread operációs rendszer 
fut, érintőképernyője pedig 3,2 colos, mely 320 x 
480-as felbontásra képes.

CsúCsmonitor. A 273G típusszámot 
kapta a Philips új, 27 colos 3d-monitora, 
mely a játékosok és a filmek szerelmesei-
nek igényeit egyaránt maximálisan kielé-
gíti. A készülék egyik fő előnye, hogy hi-
ganymentes, környezetbarát kijelzővel 

látták el. A Philips 273G monitor szoftvertartozékával a 2d tartalmak könnye-
dén 3d-ssé konvertálhatóak. A csomag részét képezi továbbá egy aktív 3d 
vezeték nélküli shutter szemüveg, mely minden szögtartományból tökéletes 
élményt biztosít. A készülék ára egyelőre nem ismert.

Win7-es tábla. Az Onkyo 
nevű japán cég nemrég hivata-
losan bejelentette, hogy a Win-
dows-alapú tW2A-A25Z7CK tí-
pusú táblagép decembertől 
lesz kapható. A tablethez tar-
tozó csomag magán a készülé-
ken kívül számos más kiegészí-
tőt, vagyis egy Bluetooth-os billentyűzetet, egy stylus ceruzát, valamint egy 
tokot tartalmaz. 

forrás_ www.technika.us

Beruházás a jövőbe 
Gyermekjóléti, illetve környezeti tudatfor-
málást segítő intézmények újultak meg 2011 
szeptemberében Miskolcon. A legfiatalabb 
korosztály nevelését, oktatását célzó beruhá-
zások a város jövőjét szolgálják.

Három miskolci bölcsőde a „Cseme téin kért! – ka-
pacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatás fej-
lesztése a miskolci Egyesített Bölcsőde és Egész-
ségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében” című projekt 
(ÉMOP-4.2.1/B-2f-2010-0003) keretében újulha-
tott meg, több mint 88 millió forint értékben.

A Heim Pál Bölcsőde (Miskolc, Kassai u. 19.), a 
Margaréta Bölcsőde (Miskolc, Bokréta u. 1.) és a 
Kilián Bölcsőde (Miskolc, Könyves Kálmán u. 31.) 
átalakítása és felújítása nyomán korszerű, energia-
takarékos épületek alakultak ki, amelyek a koráb-
binál nagyobb gyermeklétszám mellett is költség-
takarékosan üzemeltethetők. Lényegesen javult a 
bölcsődék felszereltsége, és megújult a környeze-
tük is: az udvarok, a játszóhelyek balesetmentessé 
váltak, ennek köszönhetően a tanulást elősegítő 
térként kapcsolhatók be az oktatás folyamatába. A 
szocializációt segítő helyiségek, mellékhelyiségek 
akadálymentes kialakítása az esélyegyenlőséget 
biztosítják.

A gyermekek nevelését és oktatását szolgálják 
a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban történt be-
ruházások is. A Kassai Állatkerttel együttműkö-
désben megvalósult „A környezetvédelmi tudat 
emelése a határmenti területeken” című projekt 
legfontosabb feladata a gyerekek érzékenységének 
növelése környezetük fenntarthatósága iránt. Az 
állatkertek lehetőséget teremtenek nemcsak a gye-
rekek állatok iránti vonzalmának megerősítésére, 
hanem arra is, hogy játszva neveljenek, és ösztönöz-
zenek a környezettudatos gondolkodásmódra. Ezt 
segíti a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban kiala-
kított tanösvény is, amely oktatótáblák segítségével 
igazít el a  helyi állat- és növényvilág rejtelmeiben. A 
tanösvényen álló, többszintes magaslesről a gyere-
kek bepillantást nyerhetnek a lombkoronaszintbe. 
Az ösvényen kialakított völgyhídról pedig egy idő-
szakos vízfolyás életközösségét figyelhetik meg. A 
299 677 euróból megvalósult programból 254 725 
euró az uniós támogatás, 7488 euró a miskolci ön-
kormányzat önrésze, míg a magyar kormányzati 
társfinanszírozás értéke 14 977 euró volt.

Helyszín: ITC-székház,
Miskolc, Mindszent tér 1.
Időpont:  
2011. december 7., 18 óra
Regisztráció  szükséges:
Jánosi Ferenc:  
+36-70/381-23-89, 
E-mail: janosiferenc@t-email.hu
www.sinkrontrader.hu/Jelentke-
zés prezentációra
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Heti horoszkóp
Kos (03. 21–04. 20.)  A hét elején sok tennivalója van a munkájában, de olyan mértékű 
lendületet vesz fel, hogy időben végez minden kitűzött feladatával. Ennek ellenére mégsem látja 
azonnal az eredményeket. Mozogjon többet! A Kosok különösen hajlamosak a téli pluszkilók fel-

szedésére. A héten az állóképessége mellett immunrendszere is kezd legyengülni. 

BiKa (04. 21–05. 21.) A hét elején nehezen veszi fel a munkahelyi tempót, de mindenáron 
meg akar felelni a kihívásoknak. Romantikus hete lesz. Ha még nem találta meg az igazit, akkor ez a 
hét kiválóan alkalmas a keresgélésre. Felejtse el a társkeresőket, jobban teszi, ha igent mond a baráti 

társaságok meghívásának! A következő napok a párban élőknek is tartogatnak kellemes meglepetést.

iKreK (05. 22–06. 21.) Munkahelyén nagyon jól alakulnak a dolgai. Olyan „szépséggel” 
fog találkozni a héten, ami (aki) teljesen lenyűgözi, megbabonázza és elvarázsolja. Vigyázzon, hogy 
rajongásával ne tegyen senkit féltékennyé! Legyen merészebb! A napokban adódó alkalmakat 

pénzügyi és párkapcsolati téren is meg kell ragadnia, mert ezek most megalapozhatják hosszú távú terveit.

ráK (06. 22–07. 22.) Szerelmes hangulatban lesz a héten. Ne lepődjön meg, hogy ez ak-
kor is így lesz, ha nincs konkrét személy, akit rajongásával körbevehet. A következő napokban lehe-
tősége nyílik családi konfliktusokat elsimítani. Egyre jobban foglalkoztatja a karrierje és a jövője 

alakulása. Nagyon sok energiát fektet be az utóbbi időben a munkájába, ami lassan kezd megtérülni. 

oroszlán (07. 23–08. 23.) Irigylésre méltó, békés-boldog hangulatban lesz egész 
héten, a családjában végre helyreáll a rend, a harmónia. Itt az ideje a rendrakásnak! Többek között 
pénzügyi téren van szüksége a rendszerezésre, hogy jobban átlássa a dolgokat. A hét során új, 

megfontolandó ötletei támadnak a karrierjét illetően.  

szűz (08. 24–09. 23.) Jól alakulhatnak a dolgai, de ehhez érdemes taktikusnak lennie: 
lehet, hogy most nyílnak meg azok a várva várt kapuk, melyekre már oly régóta hiába várt. Érzéki-
ségével a héten bárkit levesz a lábáról, néha akaratán kívül is, de ezt olyan higgadtan és olyan ter-

mészetességgel teszi, hogy a szenvedő alany észre sem veszi. Néha kell egy kis flört. 

Mérleg (09. 24–10. 23.) Legyen kitartóbb! A következő napok a célok véghezviteléről 
szólnak. Most félre kell tennie dacosságát, és újraépítenie kapcsolati tőkéjét. Ezen a héten jól tudja 
hasznosítani és beosztani az energiáit. Most mindenben és mindenkiben az újat keresi, így ha tar-

tós kapcsolatban él, nehéz most társa mellett maradnia.

sKorpió (10. 24–11. 22.) Törődjön többet magával! Előfordulhat, hogy az elmúlt na-
pokban méregzsákként viselkedett, mert a lendülete ugyan megvolt, de valahogy az alkotó mú-
zsája cserbenhagyta. Éppen ezért mindenképpen lazítania kellene! Menjen el masszőrhöz, vegyen 

pár új ruhát! Egy korábbi párkapcsolata indul újra, vagy a mostani szerelmi viszonya mélyül el.  

nyilas (11. 23–12. 21.) Rengeteg új lehetőség adódik most az életében, melyben ki-
bontakozhat. Igaz, némi kompromisszumkészséget igényelnek Öntől az új feladatai, és nem biztos, 
hogy mindig azzal foglalkozhat, amit igazán fontosnak vagy jónak tart. Belebotlik valakibe, aki ta-

lán egész világszemléletét is megváltoztatja, párkapcsolatban élve pedig a kezdeti tűz éled újra. 

BaK (12. 22–01. 20.) Ezen a héten megtapasztalhatja eddigi kitartó munkája gyümölcsét.  A 
felmerülő problémák igazából csak kihívásoknak tekinthetők, ugyanis szellemi kapacitása a maximu-
mon áll a héten. A kapcsolata biztos alapokon áll, bízzon, és oldódjon fel a kedvese szerelmében. Ha 

még nem találta meg a párját, néhány napon belül egy régi baráttal fűzik szorosabbra a kapcsolatot. 

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Visszatérhet régi energiája. Ennek oka, hogy a héten végre be-
fejezhet egy régóta húzódó munkahelyi feladatot. Igaz, barátai elhanyagolva érezhetik magukat, de 
megértik ambícióját. Ha eddig magányos volt, ez megváltozik: nemsokára találkozik egy izgalmas ide-

gennel, aki egyben a lelki társa is lesz. Ha kapcsolatban él, vigyáznia kell az Önben rejlő feszültségekkel. 

HalaK (02. 20–03. 20.) Sok támadás, vagy erőszakos elvárás érheti a kollégái részéről, 
de ne adja fel, mutassa meg, mire képes céljai elérése érdekében. A túlórát azonban felejtse el! A 
párkapcsolatban élők szerelme elmélyül, és minden esélyük meglesz arra, hogy a következő évben 

egy aprósággal bővüljön a család. Amennyiben egyedülálló, ez a hét rendkívül kedvező az ismerkedésre.

Ismeri Ön Miskolc  
új testvérvárosát?

Tisztelt Olvasó! Új testvérvárossal gazdagodott Miskolc! Aláírták azt az 
együttműködési megállapodást, mely után Asan testvérváro sunk lett. 
De vajon ismeri Ön Asant? Hamarosan kiderül! Négyrészes keresztrejt-
vény-játékunkban a várossal kapcsolatos információkat rejtettük el! A 
megfejtéseket együtt, egy levelezőlapon legkésőbb december 15-e 
éjfélig juttassák el a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., vagy e-mailben: megfejtes@mikom.hu. 
A helyes megfejtők között a MIKOM ajándékaként könyvet, és a Szer-
viz Iroda (Miskolc, Mártírok útja 1.) jóvoltából strandtáskát sorsolunk ki.
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„Zöld városrész” – a város északi kapujában
A Szentpéteri kapui városrész több 
szempontból sajátosnak számít 
Miskolcon. Tízezres lakossága, in-
tézményi ellátottsága akár önál-
ló település szerepére is alkalmassá 
tenné, emellett egyedinek mond-
hatók sajátos talajviszonyai, nagy 
zöldfelületei is.

Mint neve is mutatja, valamikor ez volt a 
város egyik „kapuja”, s a nagy átmenő for-
galom máig megmaradt azokból az idők-
ből. Itt található a megyei kórház, ahol az 
utóbbi évtizedek legnagyobb beruházá-
sa kezdődött, a Bosch, a környék legna-
gyobb munkáltatója, a több szempontból 
sajátos kihívásokat jelentő Tetemvár, il-
letve az a bizonyos „húszemeletes” lakó-
ház is. 

Teljes ellátottság
Bölcsőde, óvoda, iskola, könyvtár, temp-
lom, idősotthon, temetők – tényleg a „böl-
csőtől a koporsóig” megvan itt minden, 
ami egy önálló település ellátottságára jel-
lemző. 

Mindez persze rengeteg feladatot is je-
lent, van miről beszélgetni Nánási-Kocsis 
Norberttel, a körzet önkormányzati kép-
viselőjével. Mint mondja, születésétől itt 
él, családja is ide kötődik, közelről ismeri 
a városrész problémáit, azokat a folyama-
tokat, amelyek népességét, arculatát alakí-
tották. 

A Szentpéteri kapu és környéke körül-
belül 40-45 évvel ezelőtt kezdett el igazá-
ból kiépülni, s – mint Nánási-Kocsis Nor-
bert fogalmazott – az az egyik legnagyobb 
gond, hogy a helyi infrastruktúrát lénye-
gében azóta sem korszerűsítették. Megvá-

lasztása után ezért azt tartotta a legfonto-
sabb feladatának, hogy ahol ez indokolt, a 
lépcsősorok, járdák, támfalak kijavításával, 
korlátok építésével a téli időszak beálltáig 
el lehessen hárítani a közvetlen balesetve-
szélyt – ez nagyrészt sikerült is. Pozitívum-
nak tekinthető, hogy ez a terület Miskolc 
egyik legzöldebb része, a sok fa ugyanak-
kor problémákat is okoz: eltakarják példá-
ul esténként a közvilágítást. Az elmúlt idő-
szakban mintegy 500 fát vágtak vissza a 
közterületek megfelelő megvilágítása ér-
dekében, százat pedig el kellett távolítani, 
mert már teljesen kiszáradtak. Ezek helyett 
új csemetéket ültetnek a Városgazda Kft. 
közreműködésével, s fokozott gondot for-
dítanak a parkterületek gondozására, virá-
gosítására is. A települési képviselő terve-
zi, hogy jövőre ingyen muskátlit oszt majd 
azoknak, akik vállalják, hogy ezzel díszítik 
ablakaikat, erkélyeiket. 

Helyi identitás
A helyi intézmények között egyaránt ta-
lálhatóak városi és megyei fenntartásúak. 
Nánási-Kocsis Norbert szerint ezek mind 
egyformán fontosak, folyamatos kapcso-
latban van velük, hozzájárulnak a város-
rész oktatási, kulturális, egészségügyi el-
látottságához. Az anyagi lehetőségek 
függvényében jelenleg az óvodák játszóte-
reinek felújítását végzik, emellett egy isko-
larész rekonstrukciójára is sikerült támo-
gatást biztosítani. 

– Nagyon lényegesnek tartom, hogy több 
más városrészhez hasonlóan itt is kialakít-
suk, erősítsük a helyi identitást. Olyan kö-
zösségi terekkel, rendezvényekkel, amelyek 
valódi közösséggé kovácsolhatják az itt élő-
ket – hangsúlyozta a képviselő. Ennek fon-
tos állomása volt az illegális hulladéklerakók 
felszámolása, pihenőpadok, szeméttárolók 
kihelyezése, javítása. Készül a terv a focipá-

lya mellett egy kutyafuttató- játszótér-pihe-
nőpark létrehozására, jövőre pedig Péter-
Pál napi rendezvényeket szerveznek majd, 
amit a városrész hagyományos ünnepségé-
vé kívánnak tenni. 

Jelentős igény van a képviselői fogadó-
órákra is, melyeken ugyancsak sok közös-
ségi jellegű kérdés, kérés megfogalmazó-
dik. – Ezeket lehetőség szerint próbálom 
megoldani, viszont azt is figyelembe kell 
venni, hogy minden beruházásnak meg-
van a maga hivatalos, adminisztrációs útja 
– emelte ki Nánási-Kocsis Norbert. Ez 
akár több hónapot is jelenthet addig, mire 
ténylegesen elkezdődhet a kivitelezés. A 
képviselő együttműködést szeretne kiala-
kítani a Boschsal is, városszépítési, közös-
ségszervező ügyekben – elsőként egységes, 
rendezett arculatú buszmegállók kialakítá-
sához kéri a segítségüket. 

Közbiztonsági kérdések
Komoly problémát jelen még a Szentpé-
teri kapuban a forgalmi-közlekedési hely-
zet és egyes részeken a közbiztonság. A 
hagyományosan nagy átmenő-forgalmat 
valamelyest enyhítette a Bosch út megépí-
tése, emellett az is jelentősen javít majd a 
helyzeten, ha sikerül kitiltani az útról a te-
herautókat, kamionokat. Ugyancsak meg-
oldást kell találni a kórház körül a parkolá-
si nehézségek enyhítésére, valamint a helyi 
buszjáratok esti sűrítésére – például a 24-
es viszonylatnál. 

A városrészben található a Tetemvár 
is, melynek közbiztonsági, infrastruktu-
rális és egyéb helyzete külön cikk témája 
lehetne. (Mint ahogy számos alkalommal 
szóltunk is már ezekről a Miskolci Nap-
lóban.) A közelmúltban itt is komoly ká-
rokat okozott a mostoha időjárás, a Te-
temvár Alsó sor helyreállítására mintegy 
harmincmilliós támogatást sikerült el-
nyerni a Belügyminisztérium vis maior 

alapjából. Itt volt a választókerület utolsó 
aszfaltozatlan utcarésze is, amelyet nem-
régiben ugyancsak szilárd burkolattal lát-
tak el. 

– A lakosság vegyes összetétele, a be-
költözők miatt ez a rész egyfajta krimina-
lisztikai gócpontnak is számít, folyamato-
san kapjuk erről a jelzéseket – hangoztatta 
a képviselő. – A rendőrséggel egyeztetve, 
folyamatosan próbáljuk javítani a közbiz-
tonsági helyzetet, hamarosan közterületi 
kamerarendszert helyezünk majd ki a te-
temvári terület frekventáltabb részeire – 
tette hozzá Nánási-Kocsis Norbert. 

A másik ilyen „gócpont” a húszemele-
tes lakóház, ahol ugyancsak vegyes lakó-
környezet, és ennek következtében szinte 
ellenőrizhetetlen viszonyok alakultak ki. A 
települési képviselő szerint itt az jelenthet-
né az igazi megoldást, ha irodaházzá alakí-
tanák át az épületet. Korábban volt is már 
erre kezdeményezés, a megvalósítás azon-
ban igen bonyolult és hosszadalmas. 

Szepesi Sándor | fotó: Mocsári L.
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December 3. | szombat » Labdarúgás: Magyar Kupa, nyolcaddöntő, visszavá-
gó, Győri ETO FC – DVTK, Győr, 15.00. » Röplabda: NB I női: Albrecht-Miskolci VSC MISI – Vesz-
prém. Miskolc, Csokonai utcai csarnok, 17.00. » Asztalitenisz. NB I férfi, Keleti csoport: Borsod 
Volán I – Jászberény. Borsod Volán II – Szentkirályi Szőnyeg ATSK. Miskolc, hejőcsabai sportcsar-
nok. » Kosárlabda: NB I A csoport női: DKSK-MISI–ELTE-BEAC Újbuda, Miskolc, Generali Aré-
na, 18.00.

December 4., | vasárnap » Természetjárás. Mikulás-túra. Találkozás a Majális 
parkban lévő autóbuszmegállóban, 9 óra 30 perckor.

December 5. | hétfő » Jégkorong: MOL Liga, Újpesti TE – Miskolci Jegesmedvék JSE, 
Újpesti Jégcsarnok, 18.00.

December 10. | szombat » Fogathajtás: Balogh Liget Kupa fedeles fogathajtó-ver-
seny, 2. forduló, Miskolc, Balogh-Liget Lovas Klub, 10.00. » Karate. Avas-kupa és Csordás József-em-
lékverseny. Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarnoka, 10 óra.

December 11. | vasárnap » Jégkorong: MOL Liga, Miskolci JJSE – Újpesti TE, Mis-
kolci Jégcsarnok, 18.00.

sportműsor ›››››››››››››››››››››››

» Újra győztek. Öt nyeretlen mérkőzés után ismét nyert a Miskolci Jegesmedvék jégkorong-
csapata. Greg Lindqvist együttese a Steaua Rangerst verte meg 7–3-ra, visszavágva a bukares-
ti vereségért.

» Kiütötték a Fradit. A Miskolci Szabadidőközpont – Vénusz női futsalcsapata is a Ferenc-
várossal játszotta soros bajnokiját. A lányok 10–3-ra legyőzték a zöld-fehéreket az NB I 8. forduló-
jában, így kilenc kör után is hibátlanul vezetik a tabellát.

» Harmadszor győztek. 71–64-re legyőzte hazai környezetben a Vasas-Basket csapatát 
a DKSK-MISI, így megszerezte harmadik győzelmét a női NB I A csoportjában. A piros-fehérek tíz 
forduló után a nyolcadik helyen állnak az élvonalbeli pontvadászatban.

» Rájátszásban a Miskolc. Megvan a floorballer.hu OB2-es bajnokság felső és alsóházi 
rájátszásának sorsolása. A Miskolci Szabadidőközpont FSE a múlt hétvégi, White Sharks elleni győ-
zelmével (7–5) már biztos résztvevő a felsőházban.

röviden ›››››››››››››››››››››››

Folytatni a jó sorozatot!
Az élvonalbeli női röplabdabaj-
nokságban szombaton rende-
zik meg a tizenharmadik forduló 
mérkőzéseit. Az Albrecht-Miskol-
ci VSC MISI gárdája ezúttal élvezi 
majd a hazai környezet előnyeit, 
ugyanis a Csokonai utcai csarnok-
ban fogadja a Veszprém együt-
tesét.

Tegyük gyorsan hozzá, hogy 
nagyszerű kilátásokkal! Elegen-
dő csak a táblázatra pillanta-
ni, és azonnal kiderül, mekkora 
különbség van a felek között. A 
miskolciak jelenleg a negyedik 
helyen állnak, 9 találkozót nyer-
tek, 3-at veszítettek (csak az előt-
tük állóktól kaptak ki), a játsz-
maarányuk 29–16, és 26 ponttal 
rendelkeznek. A Veszprém ed-
digi mérlege viszont nem éri el 
az ötven százalékot: a csapat 5 
mérkőzést nyert meg, és 7-et ve-
szített el. Így aztán sok szurkoló 
el is könyveli, hogy a szombati 
találkozón könnyed miskolci si-
ker születik.

– Azért legyünk csak óvato-
sak! – mondta Toma Sándor, a 
vasutasok edzője. – Én is remé-
lem, hogy nyerünk, de az össze-
csapás aligha lesz könnyed kis 
séta. Való igaz, jó passzban va-
gyunk, fejlődik a csapat, és a já-
tékosok egyre inkább beérnek, 
de soha nem vezet jóra, ha elő-
re elkönyveljük a bajnoki ponto-
kat. Dolgos, munkás mérkőzés 
lesz, amelyen minden pontért 

meg kell harcolni. A Veszprém 
nyilván nem azért utazik 300 
kilométert, hogy egy óra alatt, 
három játszmában vereséget 
szenvedjen. Ha felszabadultak 
lesznek, és elengedik magukat, 
még borsot is törhetnek az or-
runk alá. Persze, résen leszünk, 
hogy ez ne következzen be.

Az Albrecht-Miskolci VSC 
MISI – Veszprém találkozó 
szombaton délután 5 órakor 
kezdődik a Csokonai utcában 
lévő vasutas csarnokban. A vas-
utasok jó sorozat közben állnak, 
hiszen a bajnokságban egymás 
után három győzelmet is arat-
tak, és vették a kupában a Szol-
nok elleni két összecsapást is. 
Ezek után mi mást is remélhet-
nek a csapat hívei, mint a hason-
ló folytatást!                                    D. L.

Jegenyék a Kubikban 
Az egykori sportolók és szurkolók alkotta MVSC Centenáriumi Társaság 
december 7-én, szerdán 15 órától a Vasutasok Művelődési Házában 
ünnepli a klub megalakításának 100. évfordulóját.

A rendezvényen Temesvári Mik-
lós mesteredző mutatja be Hajdu 
Imre: Jegenyék a Kubikban című, 
a jubileum alkalmából megjelen-
tetett könyvét, amelyet a helyszí-
nen meg is vásárolhatnak az ér-
deklődők. Az összejövetelen 
levetítik azt a filmet is, amelyet 
a klub egykori sportolója, Sárosi 
Ödön készített az MVSC 1958–
59-es idényben az NB I-ben sze-
repelt csapatáról. A rendezők 
meglepetéssel is kedveskednek, 

az ünnepségre ellátogatók név-
re szóló hűségdiplomát vehetnek 
át a jubileumon a Centenáriumi 
Társaság vezetőitől.

Az egyesület egyébként a 
Centenáriumi Társaság után két 
nappal, december 9-én, pénte-
ken ünnepli fennállásának szá-
zadik évfordulóját. A rendez-
vénynek a Generali Aréna ad 
otthont, ahol 17 órától emlékez-
nek az elmúlt évtizedek legérde-
kesebb történéseire.                 D. L.

Vesztes bajnoki évzáró után döntetlen a kupameccsen
3–2-re kikapott hazai pá-
lyán a DVTK az FTC elle-
ni utolsó idei bajnokin, majd 
1–1-es döntetlent ért el az 
ETO ellen a Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjének első fel-
vonásán.

Telt ház, fantasztikus hangulat és 
látványos koreográfia várta az idei 
utolsó bajnokin a Diósgyőr és a Fe-
rencváros játékosait. Két, támadó 
felfogásban játszó együttes össze-
csapását láthatta a publikum, ám 
míg a zöld-fehérek remek, a haza-
iak balszerencsés napot fogtak ki.

A DVTK L’Imam Seydi hetedik 
bajnoki góljával megszerezte a ve-
zetést, de nem sokkal ezután a sé-
rüléssel bajlódó Ivan Radošt meg-
tréfálta a labda és egy fűcsomó, 
így potyagóllal egyenlített a Fra-

di. José Luque bombagólja – neki 
is a hetedik találata volt a szezon-
ban – még a piros-fehéreket jut-
tatta előnyhöz, de a második fél-
idei védelmi hibák miatt fordítani 
tudott az FTC, és elvitte a három 
pontot Miskolcról.

A diósgyőrieknek  gyorsan el kel-
lett felejteniük a  vereséget, mert há-
rom nap múlva már a Győrt fogadták 

a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének 
első mérkőzésén.

A hatezer néző előtt játszott ta-
lálkozón nyolc játékost kellett sérü-
lés miatt nélkülöznie Benczés Mik-
lósnak, a kapuban a 18 esztendős 
Rakaczki Bence állt, aki bravúrok-
kal bizonyította, lehet rá számítani.

– Borsódzott a hátam a hangu-
lattól, remek érzés volt a DVTK ka-
pujában állni hazai pályán, erre vár-
tam hétéves korom óta. Izgultam 
persze, de a találkozó elején véd-
tem Dudás fejesét, és ez átlendített 
a holtponton. Kapusedzőnk, Veréb 
Gyuri bácsi jól felkészített a kupa-
meccsre – mondta a fiatal hálóőr.

A végeredmény már az első fél-
időben kialakult, Lippai Ákos és 
Jarmo Ahjupera gyors gólváltá-
sát követően 1–1-ről várhatja a két 
gárda a szombati visszavágót. A 
vendégek gólját egyébként erősen 
lesgyanús szituáció előzte meg…

– Tudtuk, hogy nagyon nehéz 
dolgunk lesz, hiszen a Győr jó csa-
pat, és sérülések is hátráltatták fel-
készülésünket. A Ferencváros el-
leni vereség után fel kellett rázni a 

játékosokat, úgy érzem, jól helyt-
álltunk, sokkal jobban játszot-
tunk, számos helyzetet dolgoztunk 
ki. Védekezésben is előreléptünk, 
bár néhányszor mögénk kerül-
tek a győriek. A legörvendetesebb 
Rakaczki Bence szereplése volt, va-
lamint az, hogy megmaradt az esé-
lyünk a továbbjutásra – értékelt 
Benczés Miklós a találkozó után.

A vezetőedző szerint a szombati 
mérkőzésre talán Luque épülhet fel 
a sérültek – Ivan Radoš, Francis-
co Gallardo, George Menougong, 
Dobos Attila, Farkas Balázs, Budo-
vinszky Krisztián, Nagy Tamás – 
hosszú listájából.

A szurkolók hétfőtől készülhet-
nek a karácsonyra, ekkor nyitja 
meg kapuit a DVTK Shop a tribün 
mellett. A folyamatosan bővülő 
diósgyőri ajándéktárgy-választék 
mellett első körben december 5. és 
9. között itt lesznek kaphatók a ta-
vaszi szezonra szóló bérletek.

A győri visszavágót vasárnap 
délután 3 órától felvételről megte-
kinthetik a Miskolc Televízióban.

Soós P. | fotó: Mocsári L.

Meg kell szenvedni a bajnoki pontokért
A kilencedik forduló mérkőzése-
it bonyolítják le a hét végén az asz-
talitenisz-csapatbajnokságokban. A 
férfi NB I Keleti csoportjában szerep-
lő Borsod Volán I. és II. egyaránt itt-
hon fogadja soros ellenfelét.

A Volán I. a Generál ASE I. Jász-
berényt látja vendégül, míg a Volán 
II. a Szentkirályi Szőnyeg ATSK el-
len szerepel. A papírforma szerint 
egy biztos győzelemre van kilátás, 

de a másik csata rendkívül kiéle-
zettnek ígérkezik.

Igaz, hogy a Volán II. hat forduló-
ban sem szerzett pontot, viszont az 
együttesnek volt egy-két felvillaná-
sa. A szombati ellenfél, a Szentkirá-
lyi öt fordulóban maradt nullás,  ép-
pen ezért merjük azt jósolni, hogy 
igazából nem foroghat veszélyben a 
Volán II. sikere, ezt a Bodnár József, 
Laczkó Sándor, Macsuga József, 
Nagy László kvartett harcolhatja ki.

A Volán I. a táblázat ötödik he-
lyén posztol. A sportág barátai azt 
remélik, hogy ez a pozíció hamaro-
san javul a gárda és közelebb kerül 
a dobogóhoz. Ehhez az első lépést 
szombaton teheti meg a közlekedé-
si gárda, amely Miskolcon játszik a 
Jászberény együttesével. Az alföldiek 
pillanatnyilag másodikok, 4 mérkő-
zést nyertek, 2 végződött döntetlen-
nel, és 1 esetben szenvedtek vere-
séget. Mindez 10 pontot hozott a 

konyhájukra. A miskolciak ugyan-
csak 4 találkozót nyertek meg, vi-
szont három esetben veszítettek, 
ezért áll a nevük mellett mindössze 
8 pont a táblázatban.

A Jászberény kerete erős, ellenük 
kell helytállnia a Doros Szilárd, Kő-
vári Balázs, Lehoczki Gábor, Nemes 
Vince kvartettnek. A korábbiakhoz 
hasonlóan bizonyára most is kiéle-
zett mérkőzéseket láthatunk. 

Mind a két találkozó szomba-
ton délelőtt 11 órakor kezdődik, 
az összecsapásokra a hejőcsabai 
sportcsarnokban kerül sor.        D. L.

Aranyos erőemelők – Eb, vb, világcsúcsok
Eredményes évet zár 2011-
ben az MVSC erőeme-
lő szakosztálya, ráadásul a 
többszörös világbajnok Mé-
száros Lászlót választották a 
fekvenyomók szövetségi ka-
pitányának.

Két hónapja nevezte ki a Magyar 
Professzionális Erőemelő Liga a 
magyar bajnokságot követő köz-
gyűlés után Mészáros Lászlót a 
fekvenyomók szövetségi kapitá-
nyának, aki bírói képesítést is szer-
zett a közelmúltban, s tervei közt 
szerepel a nemzetközi licensz meg-
szerzése is.

Amikor arról érdeklődünk, 
hány világbajnoki címet is szám-
lál, meglepetésünkre azt feleli: nem 
tudja. Már csak azért is nehéz min-
det pontosan számon tartani, mert 
egyéni, csapat, abszolút első helyei 
is vannak, de ha valamennyit ösz-
szeadja, jócskán harminc felett jár 
a mutató. „Mellesleg” májusban, 
az oroszországi Arhangelszkben 

elhódította a „Bajnokok bajno-
ka” címet is a Battle of Champions 
versenyen, ahol a legnagyobb, leg-
erősebb emberekkel mérte össze 
tudását.

– Nagyon profin volt megszer-
vezve a verseny. Remek körülmé-
nyek közt emeltünk, a döntőt egy-
millió érdeklődő követte élőben 
az interneten! – meséli a vasutas- 
klub szakosztályvezető-edzője, aki 
öt versenyző munkáját felügyeli az 
MVSC-ben.

A legutóbbi megmérettetés a ri-
gai WPC világbajnokság volt, aho-
va már kapitányként (is) utazott a 
miskolci erőember. Lettországban 
öt nap alatt 760 versenyző küzdött 
az érmekért, és a büszke apa mel-
lett a fiú, Dávid, valamint Oláh 
Ákos is az első helyen végzett.

– Az utazás szervezése, neve-
zések intézése és természetesen a 
versenyzők figyelése a feladatom 
kapitányként. 19 arany-, három 
ezüst- és egy bronzérmet, valamint 

két abszolút első helyet szereztünk, 
emellett megdöntöttünk két világ-
csúcsot is – sorolja a tekintélyes lis-
tát Mészáros László. Az egyik re-
kord persze az ő nevéhez fűződik, 
a másikat pedig a mosonmagyaró-
vári Juhász István érte el.

Idén még a Fiatalok Világku-
pája, valamint a RAW kupa vár a 
miskolci erőemelőkre – mindkettő 
Szlovákiában.

Jövőre is számos viadalon vesz-
nek részt Mészáros Lászlóék: ta-
vasszal rendezik az Európa-baj-
nokságokat, majd ismét jön 
Arhangelszkben a Bajnokok baj-
noka-verseny, ahol várhatóan 
amerikai ellenfelei is lesznek Mé-
szárosnak. Sőt, a világbajnokság 
Las Vegasban lesz 2012-ben!

– A tavaly első alkalommal meg-
szervezett Scitec Raw fekvenyomó 
kupát idén is megrendeznénk Mis-
kolcon, mely nagy népszerűségnek 
örvendett, 140-en indultak. A ter-
vek szerint egy nemzetközi viadalt 
is összehoznánk a közeljövőben 
városunkban, de ez a támogatók-
tól is függ – vázolta a jövőt a bor-
sodi bajnok.

A versenyenkénti eredménysort 
megtekintheti a minap.hu-n.

Soós P.
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programok / hirdetés  11

December 1 – December 7. | szerDáig | 17.00 Tengerre franciák!; felira-
tos, francia vígjáték | 16 | (Béke-terem) | 17.30 A három testőr; francia–amerikai–
angol–német kalandfilm | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Az én Amerikám; feliratos, 
ausztrál–magsyar dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem) | 20.00 A rítus; feliratos, 
amerikai misztikus thriller | 16 | (Uránia-terem).

December 8 – December 14. | szerDáig | 17.30 Hogyan lopjunk felhőkar-
colót?; amerikai akció-vígjáték | 12 | (Uránia-terem) | 19.30 Kopasz kutya; ma-
gyar dokumentumfilm | 12 | (Béke-terem, december 9-én, a Szuper8 filmklub kere-
tében a vetítés után közönségtalálkozó Szomjas György rendezővel és Huszár Viktor 
producerrel) | 20.00 Vasököl; amerikai–indiai sci-fi akciófilm | 12 | (Uránia-terem).

December 3 – December 4. | vasárnapig | 16.00 Adventi matiné: Magyar 
népmesék – Kacor király; magyar mesefilm-összeállítás | KN | (Uránia-terem).

December 8 – December 20. | keDDig | 16.45 Az ember tragédiája; magyar 
animációs film | 12 | (Béke-terem, december 20-án, a filmvetítés után közönségtalál-
kozó a film rendezőjével, Jankovics Marcellal)

December 10–11. | vasárnapig | 16.00 Adventi matiné: Mondák a magyar 
történelemből 2.; magyar mesefilm-összeállítás | 12 | (Béke-terem).

December 14. | szerDáig | 15.30 Gazdálkodók; magyar dokumentumfilm | 
KN | (Béke-terem) | 15.30 Gyermekeim – Én magam; magyar dokumentumfilm 
| KN | (Béke-terem).

art mozi, művészetek háza ››››››››››››››programajánló ›››››››››

a miskolc televízió műsora ››››››››››››
December 5. | hétfő 6.00 Az előző esti adás ismétlé-

se 08.30 Képújság 17.00 Szemeszter, főiskolások, egyetemisták 
magazinja (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hír-
műsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, válogatás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 A veszett és a kickboxer, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

December 6. | keDD 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Viva Natura, életmód 
magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV prog-
ramajánlója 18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Múlt-kor, váloga-
tás a Miskolc Televízió archívumából 20.00 Miskolc Ma (ism.) 21.00 A szél fiai, olasz–spanyol film (Hálózat 
TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 7. | szerDa 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Novum, gyógyszer-
kutatás és fejlesztés (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Előadások Miskolcon 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Harmadik Boogie Woogie és Blues Est 1. rész (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

December 8. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Virágzó Ma-
gyarország: Visegrád (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV 
programajánlója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Kissinger és Nixon, kanadai film (Hálózat TV) 23.00–
06.00 Képújság.

December 9. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 17.00 Irányjelző, autós maga-
zin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 Arcok a médiában 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hír-
háló (Hálózat TV) 21.00 Az évszázad bűnesete, amerikai film (Hálózat TV) 23.00–06.00 Képújság.

December 10. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Helyzetkép, köz-
életi magazin (Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 19.25 Sportpercek (ism.)  20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.35 Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Házibuli Attilával 
és vendégeivel (Hálózat TV) 22.00 Bencze-show (Hálózat TV) 22.30 Neked bejön ez a trend – aktuális divatirány-
zat 23.00-07.00 Képújság.

December 11. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 17.00 Bencze-show 
(Hálózat TV) 17.30 Képújság 18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 20.00 Promenád, kulturális magazin (ism.) 20.35 
Hírháló (Hálózat TV) 21.00 Keresd a nőt!, amerikai film (Hálózat TV)  23.00–07.00 Képújság. 

» December 3-án, szombaton 15 órai kezdettel tart előadást a selyemréti Szent Ist-
ván-plébánia közösségi házában (a templom mögött) dr. Lengyel Gyula egri plébános Keresztény 
erkölcs, erkölcsös keresztény címmel.

» Vasárnap, 4-én a délelőtti diákmisék végén rendeznek Mikulás-ünnepségeket a temp-
lomokban, a minoritáknál fél 10-kor, Diósgyőrben fél 9-kor, a Mindszenten 9 órakor kezdődnek 
a diákmisék.

» December 8-án, csütörtökön lesz a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, a templomok-
ban az úgynevezett „hétköznapi ünnepi” miserend érvényes.

harang-hírek ›››››››››››››››››››››››››

HIrdetés

HIrdetés

minta: filmcím (felirat/szinkron)  
| korhatár | kezdési időpontok
Csizmás kandúr (MB premier, digitális 
3d) | 12 | 10.00, 12.00 (szombat–vasár-
nap), 14.00, 18.00, 20.00–16.00 (kivé-
ve szombat), 22.00 (péntek–szombat)
Csizmás kandúr (MB premier) | 12 
| 11.00 (szombat–vasárnap), 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00–21.00 (péntek–
szombat)
Rumnapló (F premier) | 16 | 11.15 
(szombat–vasárnap), 15.45, 18.00, 
20.15–22.30 (péntek–szombat)
Álcák csapdája (F premier) | 16 | 
13.30, 18.15, 20.15–22.15 (péntek–
szombat)
Karácsony Artúr (MB digitális 3d) 
| KN | 10.30, 12.30 (szombat–vasár-
nap), 14.30, 16.30, 18.30
Testcsere (MB) | 16 | 10.45 (szombat– 
vasárnap), 15.15, 19.45–22.00 (pén-
tek– szombat)
Válogatott gyilkosok (F) | 16 | 14.00, 
17.30

Alkonyat – Hajnalhasadás (F pre-
mier) | 12 | 11.00 (szombat–vasár-
nap), 13.15, 15.30, 17.45, 20.00–22.30 
(péntek–szombat)
Halhatatlanok (MB digitális 3d) | 16 | 
17.15, 19.30 (kivéve szombat), 18.15, 
20.30, 22.30 (szombat), 21.45 (péntek)
Hogyan lopjunk felhőkarcolót? 
(MB) | 12 | 11.45 (szombat–vasárnap), 
16.15
Tin Tin kalandjai (MB digitális 3d) | 
KN | 11.45 (szombat), 12.45 (vasárnap)
Kémkölykök 4 – A világ minden 
ideje (MB digitális 3d) | 12 | 10.00 
(szombat), 10.45 (vasárnap)
Delfines kaland (MB digitális 3d) | 
KN | 14.00 (szombat), 14.45 (kivéve 
szombat)
Lopott idő (MB) | 12 | 20.30–22.30 
(péntek–szombat)

Magyarázatok: F – feliratos, MB – magyarul beszélő, 
KN – korhatár nélkül, BA – korhatári besorolás alatt. A 
13 óra előtti kezdési időpontok csak szombatra és vasár-
napra, a 21 óra utániak csak péntekre és szombatra vo-
natkoznak!

cinema city, plaza  – december 1–7. ››››››››››

December 3. | szombat
09.00 | Mikulás-nap. Családi sportnap. Komlóstetői 

Általános Iskola.
10.00 | Vasutas Mikulás. Gyermekprogramok, aján-

dékok. VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.
10.00 | Mesterkedő. Képzőművészeti gyermekfog-

lalkozás. Miskolci Galéria.
13.00 | Rádióamatőrök évzáró, nyíltkörű talál-

kozója. Baross G. u. 29/J.
15.00 | Keresztény erkölcs, erkölcsös keresz-

tény. Lengyel Gyula, az egri Fájdalmas Anya temp-
lom plébánosának előadása. Selyemréti Szent Ist-
ván Közösségi Ház.

17.00 | Mikulás-gála. Fellépnek az Ifjúsági Ház moz-
gásművészeti csoportjai és az ének-tehetségkutató 
verseny résztvevői. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

18.00 | Zenés Színházi Esték. Szegedi Dezső, Já-
szai Mari-díjas színművész műsora. Romano Teatro 
próbahelyiség.

21.00 | Kamikaze Zumba parti. Ifjúsági és Sza-
badidő Ház.

December 4. | vasárnap
09.00–12.00 | Vasútmodell és játékbörze. Ifjú-

sági és Szabadidő Ház.
10.00 | Játszóház és adventi kézműves vásár. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30, 14.00 | Bohócok a hóban. Miskolci Csoda-

malom Bábszínház.
13.00 | Mikulás a Barlangfürdőben. Barlangfürdő.
13.00 | Mikulásváró. Ady Endre Kulturális és Sza-

badidő Központ.

17.00 | Mikulásváró Bál. A Vasárnapi randevú klub 
szervezésében. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház.

17.00 | Adventi gyertyagyújtás. Szent István tér.
17.00 | Ötórai tea. A Miskolci Szalonzenekarral. Mű-

vészetek Háza.

December 5. | hétfő
10.00 | Az egészség megőrzéséről. Előadást tart 

a bükki füvesember, Szabó György, majd termék-
bemutató. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

13.00 | Mikulás-futás. Miskolc belvárosában.
16.00 | Könyvbemutató. Mason Murray: Lélek-

csapda című könyvének bemutatója. VOKE Vörös-
marty Mihály Művelődési Ház.

17.00 | Szép karácsony szép zöld ága. Lukács 
László etnográfus előadása. MAB-székház.

18.00 | Magyar szemmel a nagyvilágban. Pap 
Gábor előadása Peruról. Jókai lakótelepi malom.

19.00 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar kon-
certje. Ének: Hajnóczy Júlia, Vezényel: Kocsis Zol-
tán. Művészetek Háza.

December 6. | keDD
10.0 –16.00 | Adventi vizsgarendezvény. Be-

mutatkoznak a régió mikro-, kis- és középvállalko-
zásai. Miskolci Egyetem.

17.30 | Emberi kapcsolataink életformáló sze-
repe. Előadás. Pereces.

19.00 | Koncz Zsuzsa 37 koncert. Művészetek Háza.

December 7. | szerDa
15.00 | 100 éves az MVSC. Centenáriumi ünnepség. 

Temesvári Miklós bemutatja a Jegenyék a Kubik-
ban című könyvet, majd filmvetítés. VOKE Vörös-
marty Mihály Művelődési Ház.

17.00 | Az ArTTér és a Művészeti Szabadegye-
tem közös záró rendezvénye. Miskolci Galé-
ria, Feledy-ház.

December 8. | csütörtök
10.00 | Miskolc az én városom. Retro konferen-

ciasorozat, előadó: Szabó István, svájci világcég ré-
gióigazgatója. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház.

12.00 | Miskolciak karácsonya. Szinva terasz.
17.30 | Táncház és játszóház. Luca napjától kará-

csonyig a Számadó zenekarral és Szalmási Klára já-
téktervezővel. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

18.00 | Fúvósok ünnepe. Ujj Viktor Géza emlékére. 
Művészetek Háza.

18.30 | Lélekjelenlét. Jeszenszky István hangszer-
zetes adventi koncertje. Földes Ferenc Gimnázium.

December 9. | péntek
09.00 | Vasutas véradó nap. Tiszai pályaudvar, szo-

ciális épület.
17.00 | Panoráma világklub rendezvénye. Kul-

turális műsor, és bemutatkozik a Panoráma világ-
klub. Erzsébet fürdő.

18.00 | Nosztalgiaest. Szépkorúak Barátság Klubja. 
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház.

19.00 | Karácsonyi jótékonysági koncert. A Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar koncertje a Miskol-
ci Lelkisegély Telefonszolgálat Alapítvány javára. 
Közreműködik: Bátor Tamás és Rácz Rita. Művé-
szetek Háza.

20.00 | Supernem-koncert. Előzenekar: Mocsok 1 
Kölykök. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

December 10. | szombat
09.00–17.00 | Síbörze. Ifjúsági és Szabadidő Ház.
10.00 | Ásványbörze. Diósgyőri Gimnázium.
10.00 | Fogathajtó verseny. Balogh liget.
14.00 | 9 éves az Irodalmi Rádió. Születésnapi ün-

nepség. Miskolci Egyetem, könyvtár.
18.00 | Szinvavölgyi Gálaműsor. Művészetek Háza.
20.00 | Paddy And The Rats 3. születésnapi kon-

cert. Vendég: Indygo. Ifjúsági és Szabadidő Ház.

December 11. | vasárnap
10.00 | Játszóház és adventi kézműves vásár. 

Diósgyőri Kézműves Alkotóház.
10.30 | Jer pajtás Betlehembe. Bemutató elő-

adás. Miskolci Csodamalom Bábszínház.
17.00 | Karácsonyi gálaműsor. Dance Elite Hip-

Hop Tánciskola műsora. Művészetek Háza.
17.00 | Vasárnapi randevú klub. Zenés-tán-

cos összejövetel. VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház.

Adventi programok
December 3. | szombat
10.00–13.00 | Játszóház. Csodamalom Báb-

színház.

December 4. | aDvent  
másoDik vasárnapja
17.00 | Gyertyagyújtás. Szent István tér

Megnyitó – fanfárokkal
Ünnepi köszöntőt mond Sebestyén László or-

szággyűlési képviselő
Igét hirdet az ajándékozás öröméről Pallagi 

Andrea református vallástanár.
Közreműködik: a Lévay József Református Gim-

názium kórusa és a Balázs Győző Reformá-
tus Líceum tanulói.

A második gyertyát Sebestyén László ország-
gyűlési képviselő gyújtja meg.

A rendezvényen a megyeszékhely apraját és 
nagyját meglepetéssel várja a Mikulás!

további programok a szent István 
téren

15.00–19.00 | Minden adventi vasárnap 
forralt bor, forró tea, krumplilángos, sült 
krumpli, sült gesztenye.

15.00 | Minden vasárnap adventi 
gyermekjátszóház a Manó Manufaktúrá-
val. Mécseseket és adventi gyertyákat készít-
hetnek fűtött faházban.

aDvent az avason 
Avasi Gimnázium előtti tér és az Avasi Színház-

terem

December 3. | szombat
17.00 -19.00 | Diósgyőri Alkotóház kirako-

dó vására és kézműves játszóháza. (tér)

December 5. | hétfő
17.00 | Földes Ferenc Gimnázium 

színjátszókörének előadása. (színházterem)

December 6. | keDD
17.00 | Itt a Mikulás – Mikulás-csomagok 

átadása a gyerekeknek. (tér)
17.30 | Német nyelvű zenés gospel mű-

sor. (tér)
17.35 | Mikulás-verseny. (tér)

December 7. | szerDa
17.00 | Avasi Gimnázium aerobic csapatá-

nak karácsonyi előadása. (tér)
17.30 | Adventi dalok, az Avasi Leány- és 

Vegyeskar előadása. (tér)

December 8. | csütörtök
17.00 | Zumba-táncbemutató. (tér)
17.30 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium: 

Damaszkusz rock-musical Szent Pál éle-
téről. (színházterem)

December 9. | péntek
17.00 | Ferenczi Sándor Egészségügyi Szak-

középiskola ünnepi műsora.
17.30 | Kézműves műhely: Avasi Gim-

názium biológia tagozatosainak mű-
helye.

December 10. | szombat
17.00–19.00 | Diósgyőri Alkotóház ki-

rakodó vására és kézműves játszóhá-
za. (tér)

17.00–19.00 | Kecskesimogató. Kecske-
sajt-vásár. (tér)

Apróhirdetés
Csótány, hangya, molylepke, poloska, 
menjen a pokolba, egér, patkány utána. ro-
var-, rágcsálóirtást vállalok a HACCP progra-
mon belül. teljes objektumirtásnál garan-
ciával. telefon: 20/225-2241; 30/473-0268; 
70/506-7889.

Hi-Sec és MEGA acél biztonsági ajtók be-
építve már 56 900 Ft-tól, továbbá nyílászá-
rók (műanyag, fa, alumínium) cseréje óriási 
kedvezménnyel, teljeskörű árnyékolástech-
nikával. érdeklődni: 30/336-5528, www.alu-
port.hupont.hu, bemutatóterem: Miskolc, 
Bükk áruház I. emelet;  nyitva: h–p: 11–15 
óráig.

Szolárium szalon bérleti joga Miskolcon 
géppel, manikűrasztallal, üzemkészen át-
adó. Más tevékenységre (iroda, fodrász, ren-
delő) alkalmas! tel.: 06-70/948-2675.

Dobfelszerelés újszerű SONOR  507 Basix 
Cb állvánnyal, sabian solar cinekkel, Platin 
tX-70 székkel eladó. tel.: 06-70/948-2675.

Üzemanyagfogyasztás-csökkentő ké-
szülék eladó. 25–45%-kal képes csökken-
teni tapasztalati mérések szerint a benzin-, 
gázolaj- vagy gázfogyasztást gépjárművek-
nél, illetve gázkazánoknál. tel.: 20/285-9077.

mkk aDy enDre művelőDési ház
Dec. 18. vasárnap Du. negyeD 6-kor

szabaD-e bejönni iDe
betlehemmel?

kaláka-koncert
JEGyELőVÉTEL: ADy, IfIHÁz, fEHÉR fOTó

További, ingyenesen látogatható programok délelőtt 10 órától: közös betlehemépítés, állatsimogató,  
diósgyőri civil karácsony, Bükkszentkereszt stand, kézműves játszóház, Számadó-koncert

Info: www.adymuvhaz.hu          Támogató: 



a város lapja

MiNap

2011. december 3. | 48. hét | I. (VIII.) évfolyam 40. (48.) szám

12  mozaik

Ég az első gyertya 
Megtelt a Szent István tér múlt va-

sárnap délután. Kezdetét vette 
ugyanis Miskolc hivatalos adven-
ti programsorozata, az Adventtől 
karácsonyig. Fanfárok hangja je-
lezte az ünnepi esemény kezde-
tét, majd a Magis Kórus és a Fáy 

Kórus énekelt egyházi dalokat. Az 
első gyertya meggyújtásánál ün-
nepi köszöntő beszédet mondott 

P. Holczinger Ferenc SJ atya, a Fé-
nyi Gyula Jezsuita Gimnázium 

igazgatója, Molnár Péter önkor-
mányzati képviselő, Dudás László 

görög katolikus parókus. Az ün-
nep fényét a város egyházi iskola 

tanulóinak előadása is emelte. 
(fotó: Juhász Á.)

bestseller ›››››››››››››

Kai Haferkamp, Ute Thönissen:  
A lovacska karácsonya
Itt az ünnep, el kell vinni a gyerekeknek a 
karácsonyi ajándékokat. A Mikulás azon-
ban nagy bajban van: az egyik rénszarvasa 
megbetegedett. Hogy fog így időben oda-
érni a gyerekekhez? Egy istálló fölött visz 
az útja, ahol szerencsére kedves lovak lak-
nak. Az egyik bozontos póninak kicsi az 
önbizalma, és sosem jutna eszébe, hogy 

esetleg helyettesíthetné a Mikulás repülő szánját húzó, gyengélkedő 
rénszarvast. Ám a Mikulásnak erről egészen más a véleménye...

Anne O’Brien: A szűz özvegy
Egy lány története ez, aki vérzivataros 
időkben vált nagykorúvá, miközben tit-
kon olyan férfiba volt szerelmes, aki az 
ellentáborhoz tartozott. 1462: a Rózsák 
háborúja kettéosztja az országot, mialatt 
a York és a Lancaster ház élet-halál küz-
delembe bocsátkozik Anglia trónjáért. 
A vér és árulás eme időszakában Anne 
Neville, Warwick nagyhatalmú earljének 
lánya beleszeret Richardba, Gloucester 
becsvágyó, büszke hercegébe. A York-
dinasztia uralkodóját a királycsináló 
Warwick segítette a trónra. Hálából eljegyezheti lányát Richarddal, ez 
a politikai-hatalmi szövetség valamennyi érintett fél érdekét szolgálja. 

GéniUsz KönyvárUHáz
3530 Miskolc, Széchenyi u. 107.  Tel.: 46/412-932, 46/412-977
webáruház: www.geniusz.hu
e-mail cím: k.makro-book@chello.hu

Az ember tragédiája
1983-ban született meg Az em-
ber tragédiájának forgatókönyve. 
A gyártás öt évvel később, ’88-ban 
kezdődött, s nemrég ért véget. Jan-
kovics Marcell filmjének érdekes-
sége, hogy mind a 15 szín más-más 
stílusban készült.
Egyes jeleneteket a hosszú idő alatt már láthatott a közönség a készülő 
műből, a teljes, 160 perces film azonban csak most készült el, s a hosz-
szú munka után már a mozikban is látható. 

magyar animációs film, korhatár 12 év
Művészetek Háza, Béke-terem; december 8–20., 16.45

filmajánló ›››››››››››

Akkor és most… 1936/1937 között épült fel a Postapalota két-
emeletes épülete. Tervezője Walder Gyula volt. Elképzeléseit Árva Pál 
jeles miskolci építész vállalta. A háborús felújítást csak 1995/1996-ban 
követte érdemi bővítés. Pirity Attila és Révai Tamás tervei szerint a fő-
épületre és a Horváth Lajos utcai szárnyra is új emelet került, s a tető-
teret is hasznosították. A postaépület előtti teret 1939-re alakították ki. 
1945-ben elkészült a szovjet hősi emlékmű. A tér Földes Ferenc Gim-
názium felé eső oldalán 1976 novemberében felállították Somogyi Jó-
zsef emlékművét. A tér nyugati oldalán 2003. aug. 19-én avatták fel 
Szanyi Péter „Miskolc város elesett hősei” emlékművét. Az átalakított 
tér Puskás Péter tervei alapján készült el, s látható képünkön.     
(Gyurkó Péter képeslapja, Dobrossy István szövege, Mocsári László fotója)

általános segélyhívó: 112; Fel-
nőtt háziorvosi ügyelet: MISEK 
(Csabai kapu 9–11.): 46/560-080; 
MISEK Diósgyőri telephelye (Kór-
ház u. 1.): 46/531-799; Fogorvo-
si ügyelet (Csabai kapu 9–11.): 
46/555-666/1270; Gyer mek há-
ziorvosi ügyelet (GYEK – Szent-
péteri kapu 76.): 46/412-572. 
Lelkisegély (mobilról is hívha-
tó): 116-123, (csak vonalasról): 
80/116-123. áldozatsegítő vo-
nal: 80/225-225. MiHŐ műsza-
ki ügyelet: 46/379-360. MivÍz 
központi ügyelet: 46/519-339. 
éMász-hibabejelentés: 40/282-
828. Közterület-felügyelet: 
46/502-579. in Memoriam Te-
metkezés (halottszállítási ügye-
let): 46/353-909, 30/677-7958. 
állategészségügyi Telep (kó-
bor, elhullott állatok bejelentése): 
46/345-103, 30/339-6549. 

KözérdeKű ›››››

115 éve, 1896. november 
29-én adták át az Erzsébet 
tér reprezentatív, egyemeletes 
épületét, a Miskolci Kereske-
delmi és Iparkamara székhá-
zát. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 1994-ben alakult, 
s ezt a napot – az elődökre 
emlékezve – a Kamara napja-
ként ünnepli.

74 éve, 1937. november 29-
én tartották az első éjszakai 
légvédelmi gyakorlatot Mis-
kolcon. A légvédelmi gyakor-
lat idején elsötétült Diósgyőr, 
Hejőcsaba és Felsőzsolca is.

89 éve, 1922. december 
1-jétől csaknem másfél év-
tizeden át Hodobay Sándor 
(1880–1957) volt Miskolc pol-
gármestere. A trianoni döntés 
utáni traumában kellett úgy 
megtalálni Miskolc új szerepét, 
hogy közben a városba rendkí-
vül sokan menekültek a Felvi-
dékről. A Szentpéteri kapuban 
1924-re felépült a 120 lakásból 
álló Hodobay-telep, amely az 
érkezők kulturált elhelyezését 
volt hivatott szolgálni. 

Hétforduló ›››››››››

Névadó – Lenkey zoltán 
A Miskolctapolcai útról nyí-
ló, a Homonnai és Léva 
utcák közötti területen az 
1989/1992. közötti ut-
canévadás (változtatás) 
során új sorok, közök 
kaptak nevet. Az Apát 
utcából jutunk a Ben-
cések utcájába, innen az 
Imreh Zsigmond, majd abból 
a Lenkey Zoltán utcába. Az észak-
nyugat-délkeleti utca megközelít-
hető a Bencések útja felől is.

A névadó Miskolcon született, 
innen került a Képzőművészeti Fő-
iskolára. Ennek elvégzése után – rö-
vidre szabott, de alkotásokban sike-

res – munkássága Miskolcon 
teljesedett ki. 1973-ban 

Munkácsy-díjjal, 1975-
ben Kondor Béla-em-
lékéremmel ismerték el 
alkotó éveit. Rendsze-
res résztvevője volt hazai 

és külhoni kiállításoknak, 
így Londonban, Krakkóban, 

Moszkvában és Tokióban is lát-
hatták grafikáit, amelyek a legjele-
sebb hazai művészek közé emelték. 
(1936–1983 között élt, 1995-ben 
posztumusz Miskolc díszpolgára 
lett. 2009-ben védetté nyilvánított 
sírhelye a Szentpéteri kapui temető-
ben található.)                                  D. I.

A Mikulás már úton van
Nincs olyan ember a föl-
dön, aki nem ismeri a Mi-
kulást. Azt azonban, hogy 
ki van a nagy, fehér szakáll 
mögött, már kevesen tud-
ják. A Mikulás lillafüredi 
mesebirodalmában azon-
ban lehullt a szakáll az 
egyik Télapóról.

Zsíros Péter civilben az Eöt-
vös József Építőipari, Művészeti 
Szakképző Iskola kulturális szer-
vezője, ám az év végén, délután és 
hétvégén piros ruhát, fekete csiz-
mát, fehér szakállat ölt, hogy a jó-
ságos Mikulásként várja a Lilla-
füredre érkező gyerekeket.

– 2005-ben még felügyelő ta-
nárként voltam jelen a Mikulás-
vonat programsorozatában, az-
tán úgy alakult, hogy 2006-ban 
magam is felvettem a piros ru-
hát, s azóta is én vagyok itt az 
egyik Mikulás – emlékszik visz-
sza Zsíros Péter, aki elárulta, 
gyermekként félt a piros ruhás-
tól, s igyekezett mindig jól vi-
selkedni, mert a Mikulás min-
dent lát.

A kulturális szervező köny-
nyen szót ért a gyerekekkel, de 
saját bevallása szerint az „álru-
ha” felszabadítja, jól érzi magát 
benne. 

– A Mikulás egy pozitív, 
misztikus mesealak, aki jó csele-
kedetekre ösztönzi a gyerekeket, 
s ma már elsődleges funkció-
ja az ajándékozás. Sajnos, keve-
sen ismerik a történet eredetét, 
Szent Miklós cselekedeteit, de 
én Mikulásként mindig felele-
venítem a gyerekeknek a histó-
riát, hiszen fontos, hogy az aján-
dékon túl azt is tudják, hogy jó 
adni – hangsúlyozta Zsíros Pé-
ter, a Mikulás.

Kiss J. | fotó: Mocsári L.

KöztünK élneK ››››››››››››

HIrDETéS

HIrDETéS

Újra folyamatosan működik ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Ha jogi 
természetű problémájuk vagy kérdésük van olvasóinknak, írják azt 
meg, és küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9. A borítékra írják rá:  „Mindenkit érhet jogeset”. Elektroni-
kus úton is elküldhetik kérdésüket, e-mail címünk: info@mikom.hu. 
Jogi szakértőink, dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvédek 
írásos válaszukkal állnak szíves rendelkezésükre!

jogeset ››››››››››››


